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Kerkdiensten
Notitie: Vanwege de werkzaamheden in de kerk van Hulst zijn alle kerkdiensten
t/m 31 03 in de Hof te Zandekerk
Zondag 20-01-11.00. H. Willibrordusbasiliek. Koffie na de dienst
Voorgangers. Ds. Overduin, Pastoor Wiertz en Past. werker dhr. Grossert
m.m.v. de cantorij der Basiliek o.l.v. dhr. Anton de Kort.
Collecte voor landelijk en plaatselijke oecumene en project Indonesië.
Zondag 27-01. 10.00 Hof te Zandekerk. KND. Koffie na de dienst
Voorganger: Ds. Overduin
1e collecte: CZWO
2e collecte: Kerk
Zondag 03-02. 10.00 Hof te Zandekerk. Dienst van Schrift en Tafel.
Voorganger; Ds. Overduin
1e collecte: Werelddiaconaat
2e collecte: Kerk
Zondag 10-02. 10.00 Hof te Zandekerk
Voorganger: Ds. v.d. Weerd, Geertruidenberg
1e collecte: Diaconie
2e collecte: Kerk
Zondag 17-02. 10.00 Hof te Zandekerk
Voorganger: Ds. Overduin
1e collecte: KIA Noodhulp
2e collecte: Restauratiefonds
Zondag 24-02. 10.00 Basisschool de Wereldboom te Hulst,
locatie Tabakstraat. Kerk & scholendienst. Koffie na de dienst
Voorganger: Ds. Overduin
1 collecte: Project School
Zondag 03-03. 10.00. Hof te Zandekerk
Voorganger: Ds. Overduin
1e collecte: PDC de Herberg
2e collecte: Kerk
Zondag 10-03. 10.00 Hof te Zandekerk. Eerste zondag in de 40-dagentijd,
Voorganger: Ds. Roggeband
1e collecte: Zending Cuba
2e collecte: kerk
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Kindernevendienst seizoen 2018-2019
Beste ouders,
Lieke Willemse zal onze kindernevendienst verzorgen, tot aan de zomer van 2019.
Op de volgende zondagen is er kindernevendienst
27 januari in Kloosterzande
24 februari is er een kerk en scholendienst. Locatie BS de Wereldboom,
Tabakstraat in Hulst. Er zal dan geen kindernevendienst zijn.
Het is voor Lieke fijn om te weten hoeveel kinderen er aanwezig zijn. Daarom
zullen de gezinnen die ons bekend zijn twee weken voor de kindernevendienst een
mail ontvangen over de kindernevendienst, met de mogelijkheid tot opgave.
Opgave: We willen u vragen om dan per mail te laten weten of u met uw kinderen
aanwezig bent.
Mailadres: kindernevendienst@pgoosthoek.nl
We hopen op mooie diensten voor en met de kinderen.
Kinderoppas
Enkel op aanvraag (minimaal 3 dagen vooraf), doorgang afhankelijk van
beschikbaarheid vrijwilligers. Dit geldt voor reguliere kerkdiensten, maar ook voor
kerkelijke feestdagen en doopdiensten. Contactpersonen: Sophie Leenknecht
(672886) en Rina van Vooren (690335, E-mail: pvanvoren@zeelandnet.nl)
Kinderen zijn iedere zondag welkom in de dienst. De predikant schenkt zo mogelijk
aandacht aan de aanwezige kinderen en zij krijgen een kleurplaat aangeboden, als
activiteit tijdens de preek.
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Kerkdienst gemist: De kerkdiensten, op dit moment alleen uit Kloosterzande
worden elke zondag via de website (klik aan de rubriek Kerkdienst gemist)
uitgezonden. U kunt als het goed is deze tijdens maar ook na kerkdiensttijd
beluisteren. Ga naar www kerkdienstgemist.nl en maak de keuze via het
zoekprogramma naar provincie en stad
Meditatie
Een liedmeditatie voor de tijd van Epifanie: Lied 516*
De oude kerk vierde op de 6e januari het feest van Epifanie. In de loop der eeuwen
is dit feest in het vergeetboek geraakt. Niemand minder dan
Dr. O. Noordmans heeft dat betreurd. Hij vond het een verlies voor kerk en volk:
“de nadruk op deze Epifanie, op de komst, het nabij gekomen zijn van het
koninkrijk van God, ontbreekt in ons kerkelijk jaar en ook meestal in ons
geloofsleven”. Misschien kan onderstaand lied ons helpen om dit vergeten feest in
ere te herstellen.
De dichter Caelius Sedelius (5e eeuw) schreef dit lied over de weg van Christus, van
geboorte tot opstanding. Het lied telt oorspronkelijk 23 strofen, waarbij elke strofe
met een volgende letter van het alfabet begint (minus de letters j u en w). Een
gedicht met dit kenmerk heet een ‘abecedarium’. In de vertaling van Jan Willem
Schulte Nordholt † is dit kenmerk niet meer terug te vinden. Dit lied kwam in een
versie met elf strofen ook in het Liedboek v.d. Kerken uit 1973 (Lied gez. 156)
terecht, maar is nauwelijks bekend geworden.
De redactie van het nieuwe liedboek (2013) heeft ditzelfde lied verder ingeperkt
door alleen die strofen te gebruiken als epifaniënlied. Na het openingscouplet over
de verschijning van het morgenlicht komen achtereenvolgens de drie motieven van
Epifanie aan de orde: de aanbidding van de wijzen (vers 2, de doop van de Heer in
de Jordaan (vers 3) en het teken van de bruiloft te Kana (vers 4).
Dat zijn inderdaad de drie grote thema’s van het Epifaniënfeest. Zo breekt het rijk
van de verschenen Koning zich baan. Het gaat verder via het bruggenhoofd aan de
Jordaanoever. Het komt aan het licht in de feestzaal te Kana. Daar moet dan op
gedronken worden, want het verbond van God en mens en de mensen onderling
mag verdergaan, ten leven! Daar mag op gezongen worden. Lang leve deze Koning
Jezus! Het is Epifanie! Hij is ons verschenen.
Een fraaie lofzang sluit het lied af (vs. 5). De melodie (uit Erfurt 1524) laat goed zien
hoe in de vroege Reformatie gregoriaanse melodieën voor gemeentezang geschikt
werden gemaakt. Een redelijk goed te zingen melodie, die aan het slot van vers 1
de nodige aandacht van de zanger vraagt (bij ‘on-ze Heer’).
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Maar nog belangrijker zal zijn of we ons in dit nieuwe jaar laten gezeggen door de
boodschap van dit Koningskind, Christus als de gedoopte met water en Geest en als
Schenker van het ware leven vol vreugde.

De wijze koningen van ver,
zij volgden de verheven ster,
zij zijn van licht tot licht gegaan
en boden God geschenken aan.
Het hemels lam stond wit en licht
in 't zuiver water opgericht.
Met onze schuld heeft Hij gestaan
als dopeling in de Jordaan.
O teken van zijn macht zo groot!
Het water in de kruik werd rood.
Toen Hij beval te schenken, schonk
de schenker wijn en ieder dronk.

U met de Vader en de Geest,
o Heer die op het heilig feest
van heden ons verschenen zijt,
zij lof en eer in eeuwigheid.
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*) Liedboek. Zingen en bidden in huis en kerk, 2013.
Epifanie 2019, ds. Pieter Overduin
Terugblik kerkdiensten rond Kerst en nieuwjaar.
Op dinsdag 18 dec. vond de eerste kerstviering plaats en wel op Tragelzorg. Samen
met de Geestelijk verzorger Digna van Liere en het Tragelkoor met vrijwilligers was
het een mooie sfeervolle viering.
Daarna volgden de Kerstavond en kerstmorgendienst die redelijk goed werden
bezocht. Dank aan allen die extra zorg droegen voor de aankleding en de
voorbereiding ervan. Want dit jaar – wegens de droge zomer en najaar - viel het
niet mee om een geschikte kerstboom te vinden. Ook dank aan de Diaconie die
voor een 60-tal kerstattenties zorgde en die voorafgaand aan kerst werden
rondgebracht.
Op zondag 6 januari kerkten we met enige weemoed ? voorlopig voor ’t laatst in de
kerk van Hulst. Op 7 januari werd alles uitgeruimd als voorbereiding voor de
komende renovatie van de kerkruimte. We zullen in ieder geval met twee
uitzonderingen (20 jan. en 24 febr.) tot begin april elke zondag gastvrij onderdak
vinden in de Hof te Zandekerk. Toch nooit verkeerd om op deze kerk te kunnen
terugvallen. Met dank aan de Stichting Kerk in klooster.
Liturgische bloemschikking.

Deze keer heeft u in de adventtijd geen liturgische bloemschikking aantreffen. De
fam. Traas en mw. van Schie hadden al eerder te kennen gegeven deze taak na vele
jaren graag aan een ander te willen overdragen. Wij hebben onze dank – hoe kon
het ook anders- kracht bij gezet door hen beiden vanuit de kerk een bloemstukje te
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bezorgen. In de loop van die jaren konden we er mooie foto’s van publiceren op
onze website. Hoe nu verder? Mochten er onder u zijn die zich geroepen voelen
om het stokje van hen over te nemen, dan horen wij (tel. 68 33 60) het graag en
kunnen we – wie weet- rond de 40 dagentijd en Pasen onze diensten weer verrijkt
zien met mooie symbolische natuurcreaties.
Van harte aanbevolen.

Notitie: Vanwege de werkzaamheden in de kerk van Hulst zijn alle kerkdiensten
t/m 31-03 in de Hof te Zandekerk, m.u.v. 20 jan. en 24 febr.
Liederen van de zondag
Zondag 27 jan. lied 530.
Zondag 3 febr. lied 177 (ovb)
Zondag 10 febr. lied 532 (ovb)
Zondag 17 febr. led 633
Zondag 24 febr. lied 973 (ovb)
Zondag 3 maart lied 31a (ovb)
Zondag 10 maart, lied 541 (ovb)
Zondag 20-01.11.00. H. Willibrordusbasiliek.
Voorgangers: Ds. Overduin en Pastoor Wiertz, en past. werker Ralf Grossert. Het
thema aangedragen door de kerken van Indonesië luidt: RECHT VOOR OGEN.
Ingegeven door de woorden uit Deut. 16, 11-20 met als kerntekst: zoek het recht
en niets dan het recht. Er zal een volledige orde van dienst u worden uitgereikt.
Medewerking wordt verleend door de Cantorij der Basiliek o.l.v. dir. Anton de Kort.
Aan het orgel zal Marcel Magnus plaats nemen.
Na de dienst is er gelegenheid elkaar te ontmoeten onder het genot van een kopje
koffie of thee.
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De collecte is voor de landelijke en plaatselijke oecumene en voor een project in
Indonesië.
Het is een betekenisvolle traditie aan het worden dat we aan het begin van het jaar
gezamenlijk deze dienst vieren. Landelijk vindt dit ook navolging in vele gemeenten
en parochies. U kunt ook het dagboekje dat bij de week van gebed voor de eenheid
hoort downloaden via de website:
www.raadvankerken.nl (ga naar publicaties).
Zondag 27-01. 10.00 Hof te Zandekerk. KND.
Deze zondag lezen we uit Jesaja 61, 1-9 en uit Lucas 4, 14-21.
Het Lucasevangelie wil de betrouwbaarheid van de christelijke boodschap
bepleiten. De boodschap over Jezus is dan ook niet neutraal, maar nodigt ons uit
om te zien hoe datgene wat in en rond Jezus gebeurd is, samenhangt met onze
liefde voor God. We zien dat ook gebeuren in het eerste optreden van Jezus in zijn
vaderstad Nazareth.
Zondag 03-02. 10.00 Hof te Zandekerk
Op deze zondag lezen we uit de profetie Jeremia (1, 4-10) en uit Lucas 4, 21-30
over m.n. de reactie van de toehoorders in de synagoge van Nazareth. En die liegt
er niet om. Er is sprake van ronduit een woedende reactie door de omstanders.
Eerlijk is het om ook bij onszelf af te vragen hoe wij zouden hebben gereageerd op
Iemand die bepaalde heilige huisjes laat omvallen.
Maar wat voor een wereld zouden wij dan gaan bouwen?
Zondag 17-02. 10.00 Hof te Zandekerk
Op deze 6e zondag na Epifanie lezen we opnieuw uit Jeremia hoofdstuk 17,
5-10, naast Lucas 6, 17-26. Bij Lucas horen wij weer op een andere manier de
Zaligprijzingen als een Veldrede, zoals we die kennen uit de Bergrede van
Mattheüs. We zullen de verschillen zeker op het spoor komen. Ook in deze versie
van de Zaligprijzingen blijft het spannend in hoeverre we deze boodschap concreet
kunnen maken in een wereld die toch ook zo zijn eigen prioriteiten stelt. Eén ding
is zonneklaar: in de Bergrede wordt onze wereld misschien wel op z’n kop gezet.

Zondag 24-02. 10.00 Basisschool de Wereldboom te Hulst (locatie Tabakstraat)
Kerk & scholendienst.
Over deze viering en een mogelijk thema kunnen we nu nog niets zeggen, omdat
de voorbereiding nog aanstaande is. Maar zoals meestal is het altijd een mooie
kans om de contacten met de kinderen en hun ouders weer wat aan te halen. Zoals
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vorig jaar zijn we weer te gast op de school zelf en dat geeft op zich al een
bijzondere sfeer om kind aan huis te zijn in Gods geheimen. De kinderen en u allen
zijn van harte welkom in de school aan de Tabakstraat, voorheen
De Ark genoemd. Er is een volledige orde van dienst beschikbaar.
Zondag 03-03. 10.00. Hof te Zandekerk
Op 3 maart staat Jeremia 7, 1-15 en Lucas 6, 39- 49 op het leesrooster. Zo vlak voor
Aswoensdag voor onze R.k. broeders en zusters groeit het besef dat erop aan zal
komen. ‘Dood, waar is je prikkel?’. Het Lucasfragment is een onderdeel van de
‘veldrede’: een aaneenrijging van woorden van Jezus, vergelijkbaar met die uit de
Bergrede. Jezus gebruikt hier zes verschillende voorbeelden en één zin zonder
beeldspraak in vs. 46. Dat is de zin die het meest nauw aansluit bij de
Jeremialezing: het heeft geen zin om Jezus Heer te noemen als je zijn boodschap
niet leeft. Daar moeten we het met elkaar maar eens over hebben.
Uit de gemeente:
In Memoriam: Lena Verbrugge-Bom
Op woensdag 12 december is overleden ons gemeentelid Lena Verbrugge-Bom. Zij
bereikte de leeftijd van 93 jaar. Vanaf 17 okt. 1986 was zij weduwe van Jakobus
Verbrugge.
Zij werden gezegend met twee kinderen, Mart en Greet.
Enkele jaren geleden verhuisde zij van de Rozenlaan te Kloosterzande naar een
woning in de Wieken te Zaamslag en weer enige tijd daarna verhuisde zij naar het
Verpleeghuis de Redoute te Sas van Gent. Ze bleef ook in die laatste periode
verbonden met onze gemeente Oosthoek.
We hebben haar leren kennen en velen van u als een betrokken gemeentelid, die
ook een periode deel uitmaakte van de kerkenraad. Zolang als zij kon bezocht zij
onze diensten. Fijne en hartelijke gesprekken mocht ook ik met haar voeren. Uit
haar geloof putte ze zeker kracht om staande te blijven ondanks de tegenslagen in
haar leven. Ze hield alle verjaardagen van haar familie, zes kleinkinderen en 10
achterkleinkinderen goed bij. De laatste weken nadat zij haar heup had gebroken
waren niet eenvoudig voor haar en voor haar naaste familie.
Daaraan voorafgaand was ze ook niet meer zo goed aanspreekbaar. We zijn met de
familie dankbaar dat haar een verder lijden bespaard is gebleven.
De uitvaartdienst vond plaats op woensdag 19 dec. in de Hof te Zandekerk, waar
we ons lieten bemoedigen door de woorden uit Psalm 23. Aansluitend vond de
begrafenis plaats op de alg. begraafplaats aldaar.
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Ons meeleven gaat uit naar onze diaken Mart en zijn vrouw Pleunie Verbrugge en
zijn zuster Greet en haar man Herman en naaste familie. We wensen hen in deze
periode alle sterkte toe na het afscheid van deze lieve moeder, oma en omaatje.
Pastoralia:
Emeritus predikant ds. Klap (Julianalaan 25b, Heikant) is net voor Kerst uit het
ziekenhuis van Gent naar huis teruggekeerd. Hij zal t.z.t. nog een
vervolgbehandeling moeten ondergaan. Wij wensen hem en zijn vrouw alle sterkte
toe in deze periode. Verder zijn ons geen nieuwe berichten bekend en leven we
zoveel mogelijk mee met hen die in de laatste maanden een behandeling moesten
ondergaan en het nu naar omstandigheden gelukkig redelijk goed maken. Sterkte
gewenst waar nodig.
Overige berichten:
(Kort) verslag kerkenraadsvergadering van de reguliere vergadering op 19 dec.
2018
Voorafgaand aan de reguliere vergadering vond er een ontmoeting en gesprek
plaats met de nieuwe Classispredikant van de Classis Delta ds. A. v.d. Maas. Dit
onderdeel stond in het teken van het komende beroepingswerk en vond plaats
zonder de eigen predikant.
Beroepingscommissie:
Beroepingscommissie bestaat 3 kerkenraadsleden en 3 gemeenteleden zijnde: Mw.
Kirpestein, Mw. De Schepper-Dekker, mw. Van Beek, dhr. Fokker, dhr. Verbrugge
en mw. Leenknecht (voorzitter). Wordt bij deze door de kerkenraad ingesteld.
De voorzitter heeft overleg gehad met dhr. Karremans. Deze heeft aangegeven
voor het komende jaar een soort pas op de plaats te willen maken m.b.t. de
kerkenraadsvergaderingen. De overige diaconale werkzaamheden blijft hij gewoon
doen. Wel geeft hij aan dat hij dit jaar zieken en ouderen wil bezoeken. Bestuurlijk
wil hij op de hoogte blijven. Indien mogelijk en nodig zal hij incidenteel aanwezig
zijn. Na overleg is iedereen hiermee akkoord.
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Begroting 2019 College van Kerkrentmeesters
Dhr. Klanderman geeft uitleg over de begroting. Het verslag is overzichtelijk en er
zit een goede toelichting bij. De begroting wordt bij dezen goedgekeurd.
Kerk Hulst:
Gesprek gehad met schilder, interieurontwerper, etc. Een meubelmaker is
benaderd voor een nieuwe avondmaalstafel. De renovatie gaat op 06-01-2019 van
start. Nieuwe plafondverlichting zal worden geplaatst, de wanden etc. worden
geverfd. De herenbank wordt verplaatst naar de linker zijkant van de kerkzaal. De
galerij gaat weg. Er zal ook een garderobe komen.
Voorstel om op zaterdag 30 maart een inloopmoment te houden met aansluitend
een gemeente-avond met maaltijd. Bij deze ‘opening’ van de vernieuwde kerkzaal
wordt dan ook meer informeel voor de gemeenteleden afscheid van ds. Overduin
genomen. Op zondag 31 maart is de officiële afscheidsdienst met afsluitend
samenzijn. Het voorstel wordt aangenomen.
Kerkelijk jeugdwerk: komt volgende vergadering terug i.v.m. afwezigheid mw.
Leenknecht.
Kindernevendiensten: De opkomst was niet bijster groot bij de kindernevendienst.
Er is opnieuw een mail gestuurd naar de ouders van de kinderen. Mw. Willems die
dit voor het eerst op zich nam heeft een goede indruk achtergelaten.
Classis-Delta:
De kerkenraad gaat akkoord met de voordracht van ds. J. Verlinde (Axel) als lid van
de Classis als opvolger van ds. Blom die onlangs met emeritaat is gegaan.
Volgende kerkenraad wordt gehouden op 14 februari.
Overige vastgestelde data kerkenraad voor 2019:
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14-02-2019
08-08-2019
07-03-2019
12-09-2019
04-04-2019
24-10-2019
02-05-2019
28-11-2019
20-06-2019
(Kort verslag door ds. Pieter Overduin)
Ten slotte:
Hartelijk dank voor de kerst- en nieuwjaarskaarten die we van verschillende
gemeenteleden mochten ontvangen. Van onze kant dan ook een welgemeende
nieuwjaarswens, zoals ik die aan het eind van de nieuwjaarsdienst uitsprak naar
een oude Keltische zegen:
Moge de zon onze gezichten verwarmen.
Moge de regen zachtjes op onze akkers vallen.
Moge God ons in dit nieuwe jaar beschermen in de palm van zijn Hand en
elkaar steeds opnieuw weerzien.
U toegewenst mede uit naam van mijn vrouw Anja, Pieter Overduin.
Overige berichten:
Uitgaande van Stichting de Kerk in Klooster is er een concert op zaterdag 16 febr.
om 20.00 uur in de Hof te Zandekerk.
Reserveren van kaarten via www. stichtingdekerkinklooster.nl
Mónica Coronado & Manito. ”Melodías del
Corazón “
De uit Barcelona afkomstige zangeres Mónica
Coronado heeft samen met gipsy
flamencogitarist Manito een gepassioneerd
concertprogramma met Spaanstalige
nummers. Op het repertoire staat zowel
bestaand als eigen werk.
Mónica en Manito stonden op 2 augustus 2015 voor het eerst samen op de
planken. Het bleek een gouden combinatie. Muzikaal vullen ze elkaar perfect aan.
Mónica voelt zich als een vis in het water als Manito haar begeleidt. Hij weet met
zijn temperamentvolle gitaarspel haar stem naar een hoger plan te tillen. Tijdens
de voorstelling speelt Manito ook andere snaarinstrumenten waaronder de láud
(Spaanse luit). Een liveoptreden van dit tweetal is altijd puur, vol overtuiging en
emotie.
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Mónica Coronado zingt met heldere stem haar verhalen die ze verzameld en
beleefd heeft in haar zwervend bestaan als muzikant. Bij sommige nummers speelt
zij ook gitaar. In haar liederen worden onderwerpen als liefde, strijd, maar ook
onbegrip in een warme deken gewikkeld.
Manito bespeelt de Spaanse gitaar met grote gedrevenheid. Dit instrument is
volgens hem een verlengstuk van zijn ziel. Het vurige spel van hem is intuïtief en
rijk aan diverse stijlen en invloeden. Zijn naam is een directe verwijzing naar de
Franse gitaarlegende ‘Manitas de Plata’.
Waarvoor collecteren wij? (een selectie)
Rubriek waarin de bestemming van onze uitgangscollectes worden vermeld. Voor
hen die een extra bedrag willen offreren staat in de meeste gevallen het rekening
IBAN-nummer van de instantie vermeld. (een selectie, voor de overige bestemming
wordt doorgaans in de kerk een toelichting gegeven).
Zondag 20-01.11.00. H. Willibrordusbasiliek: Project Kerk in Actie in Indonesië
Rek. no.: op rekening NL89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie te Utrecht, o.v.v.
het projectnummer W017891.
Naast onze gaven voor het landelijke en plaatselijke oecumenewerk denken we
ook aan een project in Indonesië. Het Indonesische eiland Java is vruchtbaar door
vulkanische grond, vooral het oosten en westen. In Sumberejo leeft de helft van de
1.613 gezinnen in armoede en heeft hulp nodig om te overleven.
In Gilanghargo treft 16 procent van de 3.749 gezinnen dit lot.
Duurzame landbouw bevorderen: Trukajaya is sinds 1966 de diaconale organisatie
van de Javaanse Kerk (GKJ. De organisatie traint boeren en boerinnen, laat hen
werken op demonstratie velden, zet extra koeien in en biogasinstallaties. Men
helpt deze boeren om een coöperatie op te zetten. De Javaanse kerken stimuleren
gemeenteleden om duurzame landbouwproducten uit hun eigen omgeving te
kopen. Zo ontstaat een win-winsituatie.
Helpt u mee? Nodig voor dit werk is: € 39.000.
Zondag 27-01. 10.00 Hof te Zandekerk.
1e collecte: CZWO

Zondag 03-02. Hof te Zandekerk: Werelddiaconaat Water staat Bengalen aan de
lippen
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NL 89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. collecte Werelddiaconaat
februari.
Bijna jaarlijks treden in Bangladesh de rivieren buiten hun oevers. Een ramp, maar
ook een zegen, omdat het rivierwater zorgt voor vruchtbaar land. De
klimaatverandering heeft tot gevolg dat de overstromingen talrijker, heftiger en
meer onberekenbaar zullen worden. Een goede voorbereiding is dan noodzakelijk.
Door je huis op een hogere plek te bouwen bijvoorbeeld of op grotere afstand van
de rivier. Of door een goed waarschuwingssysteem op te zetten, zodat mensen
zichzelf en hun vee tijdig in veiligheid kunnen brengen. Een van de programma’s
van Kerk in Actie is hierop gericht: medewerkers van lokale partnerorganisaties
worden getraind in rampenpreventie.
Met de opbrengst van de collecte steunt Kerk in Actie partners in Bangladesh om
de bevolking zo veilig mogelijk te laten leven en andere werelddiaconale projecten.
Geef in de collecte of maak uw bijdrage over via bovengenoemd rek.no. Hartelijk
dank. Meer informatie op www.kerkinactie.nl/watersnoodbanglade.sh
Zondag 17-02 Hof te Zandekerk: Kerk In Actie Noodhulp
Onze kerk in actie om droogte te bestrijden in Ethiopië
NL 89 ABNA 0457 457 457, t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. N00600, thema Op zoek naar
veiligheid, Ethiopië.
Samen zijn we de kerk in actie. Geïnspireerd door Jezus delen mensen wereldwijd
van wat ze hebben ontvangen. Ook wij willen delen. Daarom zet onze kerk zich via
Kerk in Actie in voor het thema Op zoek naar veiligheid. Samen met
partnerorganisaties van Kerk in Actie willen we hulp bieden na rampen en
proberen we nieuwe rampen te voorkomen.
Wat als je je kinderen geen eten meer kan geven door de extreme droogte in je
land? Hoe bouw je je leven weer op na een alles verwoestende overstroming? Wat
kun je doen om je oogst te beschermen tegen een natuurramp? Help mensen het
heft in eigen hand te nemen bij een ramp.
Terugkerende extreme droogte in de Hoorn van Afrika heeft een enorme impact
op mens en dier. Meer dan één miljoen kinderen zijn ondervoed in Ethiopië,
waarvan ruim 200.000 die jonger zijn dan vijf jaar zeer ernstig. De Ethiopische
Evangelische Kerk Mekane Yesus zet zich in voor directe noodhulp nu én voor
manieren om te voorkomen dat elke droogte een ramp wordt. Ze trainen mensen
in rampenpreventie, opslag van water, het opzetten van waarschuwingssystemen
en verspreiden zaaigoed dat bestand is tegen langdurige droogte. De noodhulp
bestaat o.a. uit:
 Voedselhulp aan 14.160 mensen (granen, bonen, peulvruchten en olie)
 Voedingssupplementen voor 7.663 kinderen en 2.500 zwangere vrouwen
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 Drinkwater voor 750 gezinnen
 Veevoer en water voor het vee van 5.841 huishoudens
 Nieuwe verbeterde zaden voor 2.506 huishoudens
 Kleinvee voor 500 gezinnen met alleenstaande moeders
Uw bijdrage voor dit werk is welkom via de collectes in onze kerk. Of maak uw gift
over op bovengenoemd rek. no. Hartelijk dank.
Zondag 24-02. Basisschool de Wereldboom te Hulst.
Kerk- & scholendienst. Project School: wordt nader bekend gemaakt.
Zondag 03-03. 10.00. Hof te Zandekerk
1e collecte: PDC de Herberg.
Zondag 10-03. 10.00. Eerste zondag in de 40-dagentijd: Zending Cuba.
Kerk zijn in woord en daad.
NL 89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. collecte 40-dagentijd.
Jarenlang leidden Cubaanse kerken onder het communisme een sluimerend
bestaan. Nu het communistische systeem in z'n voegen kraakt, zoekt de bevolking
naar houvast: kerken groeien. Door de verslechterende economie neemt ook de
armoede toe.
Om als kerk beter voorbereid te zijn op een groeiende (diaconale) taak is er veel
behoefte aan kennis over de Bijbel, theologie en diaconaat. De kerk wil er zijn voor
ouderen die het niet breed hebben, zieken en kinderen met een problematische
thuissituatie.
Kerk in Actie ondersteunt kerken, predikanten en vrijwilligers in Cuba met
theologisch onderwijs en helpt kerken diaconale activiteiten op te zetten.
Met de opbrengst van deze Voorjaarszendingcollecte steunt Kerk in Actie
zendingsprojecten zoals de kerken op Cuba, zodat zij in woord en daad kunnen
getuigen. Doet u mee? Geef in de collecte of maak uw bijdrage over op
bovengenoemd rek. no. Hartelijk dank.
Meer informatie: www.kerkinactie.nl/veertigdagentijd

Van de Kerkrentmeestertafel
Afgelopen zondag hebben we voorlopig de laatste kerkdienst in Hulst mogen
houden. Een heel aantal vrijwilligers hebben in de afgelopen week geholpen om de
kerk helemaal kaal te maken zodat de bouwers en schilders erin kunnen. We hopen
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eind maart in een frisse kerk onze diensten daar weer te kunnen houden. We houden
u op de hoogte, spreek gerust één van de kerkrentmeesters aan als u vragen heeft.
Nu we alweer in 2019 zijn aangekomen, komt ook actie kerkbalans er weer aan.
Vanaf 19 januari t/m 3 februari kunt u weer een envelop in de brievenbus
verwachten. Al onze vrijwillige kerkbalansbezorgers doen in elk geval hun best, vult
u de retourenvelop dan (weer) in? samen staan we sterk!
Collectes en giften

Datum
25 nov.
2 dec.
9 dec.
16 dec.

Kerkvoogdij
€ 93,40 kerk
€ 58,30 kerk
€ 7,65 Restauratiefonds
€ 25,02 kerk

Diaconie
€ 96,75
€ 55,69
€ 16,70
€ 42,30

23 dec.
24 dec.
25 dec.
30 dec.
6 jan.
18 dec.

€ 51,45 kerk

€ 81,66
€ 180,34
€ 97,04
€ 71,35
€ 69,25
€ 8,35

€ 66,52 kerk
€ 69,25 kerk
€ 58
kerk

Alle gevers hartelijk dank voor uw bijdrage.
Met vriendelijke groeten,
Leander klanderman
Voorzitter College van Kerkrentmeesters
PG Oosthoek

Postbus 164
4560 AD Hulst

ROUWZORG REGIO 0114
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Rouwzorg
Diaconie
Patakalas
Voedselbank
CZWO
Warchild
Kinderen in de knel
Diaconie
Mission to Searfarens
Kinderen in de knel, Tragel
dienst

in de Truffinozaal WZC De Blaauwe Hoeve Truffinoweg 2 Hulst
Gerke is lichaamsgerichte existentiële psychotherapeute, docente aan de
Vlaamse hogescholen; staflid van de opleiding Counseling K.U.Leuven en geeft
opleiding voor vormingsorganisaties. Zij is, samen met Johan Maes, auteur van
het boek ‘DNA van Rouw’.
Iedereen is van harte welkom. De inkom is gratis maar inschrijven is nodig, liefst
vóór 20 januari, bij het rouwzorgteam
Katrien Van de Wiele Beneluxstraat 16
4551 TM Sas van Gent
Tel. 06-41322776
kvdwiele@zeelandnet.nl
Fien Martinet
Het Zand 31
4576 CB Koewacht
Tel. 0114-364050
fmartinet@zeelandnet.nl
Maggie Sandkuyl
Poorterslaan 111
4561 ZM Hulst
Tel. 0114-315149
msandkuijl@zeelandnet.nl
---------------------------------------------------------------------------------------------------------Inschrijfstrook lezing Rouwzorg Regio 0114 Gerke Verthriest 5 februari 2019
Naam……………………………………………………………………………………………………………
Adres……………………………………………………………………………………………………………
neemt deel met ………. personen.
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Do. 17 jan.

Taizé avondgebed in H. Cath. Kerk te Hengstdijk om 19.30 uur. In
het kader van de gebedsweek voor de eenheid der christenen.

Zo. 20 jan.

Oecumenische dienst in de Basiliek om 11.00 uur.

Zo. 20 jan.

Nesjama Klezmer Ensemble (viool/gitaar en contrabas) in de Hof te
Zandekerk om 15.00 uur
Uitgaande van Stichting Hulst cultureel. Kaarten online:
www.hulstcultureel.com.

Zo. 24 jan.

Avond met Contextueel Bijbellezen in de kerk van Hulst (locatie
ovb). Opgave bij ds. Overduin 0114-683360. Aanvang 19.45 uur.

Ma. 4 febr. – wo. 13 febr.
Afwezigheid predikant. In voorkomende gevallen kunt u een
beroep doen op onze voorzitter mw. van Drongelen
(tel. 06-132 559 05).
Do. 14 febr.

Kerkenraadsvergadering in de kerk van Hulst (locatie ovb) om 19.30
uur.

Za. 16 febr.

Concert Stichting de Kerk in Klooster, Hof te Zandekerk om 20.00
uur. Zie pag. 12-13.

Do. 28 febr.

Vervolgavond Contextueel Bijbellezen om 19.30 uur in de Kerk te
Hulst (locatie ovb).

Do. 7 mrt:

Kerkenraad in het Poorthuis aanvang 19.30 uur.

KLEURPLAAT
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