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Kerkdiensten 
Zondag 21 april, Paasmorgen, 10.00 Hulst. Kindernevendienst  
Voorganger: Ds. Hovinga 
1e collecte: KIA Pakistan  2e collecte: Kerk 
 
Zondag 28 april, 10.00 Kloosterzande. 
Voorganger: Ds. de Feijter 
1e collecte: Patakas   2e collecte: Restauratiefonds 
 
Zaterdag 4 mei, 18.30 Kloosterzande, Dodenherdenking  
Voorganger: Ds. Werner 
1e collecte: kerk 
 
Zondag 5 mei, 10.00  Hulst  
Voorganger: Ds. Werner 
1e collecte: Noodhulp Syrië  2e collecte: Kerk 
 
Zondag 12 mei, 10.00 Kloosterzande 
Voorganger: Ds. van Manen  
1e collecte: Stichting Leergeld  2e collecte: Kerk 
 
Zondag 19 mei, 10.00 Kloosterzande  
Voorganger: Ds. Smeets 
1e collecte: CZWO   2e collecte: Kerk 
 
Zondag 26 mei, 10.00 Hulst 
Voorganger: T. van Teijlingen  
1e collecte: St. Amecet-Oeganda    2e collecte: Kerk 
 
Donderdag 30 mei, Hemelvaartsdag, 9.30 Axel  
Voorganger: Ds. Verlinde 
1e collecte: Kerk  
            
Zondag 2 juni, 10.00, Kloosterzande, Dienst van Schrift en Tafel  
Voorganger: Ds. v.d.Weerd 
1e collecte: Dovenpastoraat  2e collecte: Kerk 
 
Zondag 9 juni, 10.00, Hulst, Pinksteren 
Voorganger: Ds. Overduin 
1e collecte: Zending   2e collecte: Renovatiefond 
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LEVELKAMP 2019 
Fijn dat je hebt aangemeld voor het levelkamp, met als thema 

Liefde  Hoop  Geloof 
Waar gaan we naar toe? 

Op vrijdag 3 mei gaan we om 14:00 uur verzamelen bij de Goede Herderkerk, 
Koninginnelaan 4 te Terneuzen. Om 14:30 uur vertrekken we met de bus naar : 

‘CJV Kamp’, Rampweg 10 te Renesse,  http://www.cjvkamp.nl/ 
En wat gaan we doen? 

Een gezellig weekend houden met elkaar, waarbij het thema centraal staat. 
We gaan spannende en leuke spellen doen,  sport en spel, bezinning en nog 

veeeel meer. 
Op zondag 5 mei om 11:00 uur zal er ter plaatse een dienst zijn met Ruben 

Keijts als gastspreker, waarbij u als ouder van harte wordt uitgenodigd om die 
bij te wonen. 

Zondagmiddag kan dan iedere jongere met zijn/haar ouder terug. 
Wat zal ik meenemen? 

Je neemt mee slaapzak of (dekbed + hoes) + onderlaken, kussen, een 
kussensloop, extra deken (het kan flink koud zijn), een handdoek/washand, 

pyjama, toiletspullen, kampkleren,  veiligheidshesje, theedoek, pen en papier.      
Zaklamp, deze heb je ook nodig bij een avondspel ! 

Als je een tafeltennisbatje hebt mag die ook mee. En vergeet evt. medicatie 
niet. 

Heb je nog niet betaald? Doe dat vandaag nog even, het is 30,- euro 
NL79RABO 0315.9166.72, t.n.v. Willem en Irene IJmker, o.v.v. levelkamp 

2019 met je voor- en achternaam. Heb je vragen? mail naar 
levelkamp@gmail.com. Noodnummers voor en tijdens kamp;  

Heleen 0622059004 en Willem  0653533688 
Tot kamp!!! 
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Van de kerkrentmeestertafel 
Op 30 maart jongstleden is ons kerkgebouw aan de Houtmarkt weer officieel in 
gebruik genomen. We kunnen terug kijken op een drukke verbouwingsperiode 
en een prachtige opening. Onder grote belangstelling heeft burgemeester 
Mulder de opening verricht op een stralende dag. Ondertussen is de 1e dienst 
op 7 april 2019 achter de rug, met gelukkig geen bijzonderheden. Op dit 
moment zijn we nog de kleine dingen aan het afronden zodat echt alles op orde 
is binnen zeer korte tijd.  
Hiernaast zijn we ook nog bezig met een nieuwe website. Het plan was om de 
nieuwe website begin april in de lucht te hebben. Helaas is dat niet gelukt door 
verschillende omstandigheden. Op dit moment zijn we zover dat de testversie 
af is en dat we zodra op de achtergrond alles is overgezet we de nieuwe 
website in de lucht kunnen zetten. De streefdatum dat de nieuwe website in de 
lucht is is 1 mei 2019.  
Verder kunnen we terug kijken op een geslaagde afscheidsdienst van onze 
predikant. Dit betekent dat we de komende tijd samen op zoek gaan met onze 
beroepingscommissie naar een nieuwe predikant.  
 
Collectes en giften 

Datum Kerkvoogdij Diaconie 
3 mar € 30,55 kerk € 38,37 PDC de Herberg 
10 mar € 23,30 kerk € 26,70 KIA-Cuba 
17 mar € 39,10 kerk € 43,42 KIA-Werelddiaconaat 
24 mar € 63,16 restauratiefonds € 61,00 KIA-India 
31 mar € 242 kerk € 349 Noodhulp Cycloon India 

Gift ontvangen van M Verbrugge voor Patakalas (Diaconie) € 50. 
Jeroen Leenknecht, penningmeester 

 
 
Do. 2 mei Kerkenraadsvergadering om 19.30 uur in Hulst 
Di. 21 mei Inleveren kopij Kerk in het Midden (periode 21-5 tot 14-7) bij 

fam. Mulder, Stationsweg 76 te Hulst of  kim@pgoosthoek.nl 
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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.  
 
Kindernevendiensten seizoen 2018-2019  
Lieke Willemse zal onze kindernevendienst verzorgen, tot aan de zomer van 
2019. Haar hobby’s zijn onder andere gitaar spelen en zingen, dus dat worden 
vast muzikale bijeenkomsten het komende jaar!  
Op de volgende zondagen is er kindernevendienst: 
21 April, Paaszondag Hulst 
26 Mei Hulst 
23 Juni Hulst 
Het is voor Lieke fijn om te weten hoeveel kinderen er aanwezig zijn. Daarom 
zult u twee weken voor de kindernevendienst een mail ontvangen van de 
kindernevendienst, met de mogelijkheid tot opgave.  
Opgave: We willen u vragen om 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  
Alleen 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)  
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Kerkdienst gemist  
De kerkdiensten, zowel uit Hulst alsook 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  
 
Meditatie: Een leven vanuit Pasen.  
“Ze stonden op en gingen meteen terug naar Jeruzalem, waar ze de elf 
aantroffen, die tegen hen zeiden: ‘De Heer is werkelijk uit de dood opgewekt en 
hij is aan Simon verschenen’ ” (Lucas 24: 33). 

 
Als de Emmaüsgangers de Heer herkend hebben, staan zij op van tafel. Dat is de 
zoveelste opstanding van die dag! De leerlingen zitten aan Jezus vast en 
daardoor ook aan zijn werkwoorden. Dáárom keren zij terug naar Jeruzalem. 
Evenals Jezus dat deed. Opstaan – en terugkeren naar de stad. Deze 
Emmaüsgangers zijn in feite Jeruzalemgangers – zoals Christus. Hun avond 
weerspiegelt zijn morgen. Zij willen het goede nieuws delen met de anderen. En 
daarom beleven zij de terugweg als een héénweg. Zo ging het ook met Christus: 
het was een terugweg voor Hem om na zijn opstanding naar de leerlingen te 
gaan in plaats van direct naar zijn troon bij de Vader, maar Hij liep met 
stralende ogen naar hen toe als op een heenweg: ‘weest gegroet! Vrede met 
jullie!’, waren zijn zegenrijke woorden. 
 
En eenmaal aangekomen in Jeruzalem vonden ze de elven en die bij hen waren, 
en deze zeiden uitgerekend hetzelfde wat zijzelf wilden zeggen! Het was alsof 
een dominee de kansel beklimt en… de gemeente begint te preken. Zijn die 
twee mannen, de Jeruzalemgangers, ook teleurgesteld, omdat zij met hun 
‘primeur’ te laat komen? Zij zouden dat alleen maar zijn, als het hun begonnen 
was om het evangelie als hùn evangelie. Maar de ontmoeting met de eerst voor 
hen nog onbekende Christus, die het brood met hen deelde, had hen zó te 
pakken dat het voor hen geen verschil meer maakt wie er het eerst mee voor de 
dag komt.  
Als wij als Christus’ gemeente werkelijk Pasen hebben gevierd, laten wij de 
boodschap: de Heer is aan mij verschenen! vrolijk samenklinken met de 
juichkreten van de anderen: Hij is (ook) aan ons verschenen. Het is namelijk zó 

17 
 
 
 
 

In de CZWO dienst van 19 mei, zal worden gecollecteerd voor ‘Zeeland voor 
Pakistan’.  
We collecteren nog tot eind van dit jaar voor de organisatie, die verschillende 
projecten ondersteund. 
Zoals: 

 Theologisch onderwijs, van zondagsschool tot doctoraal studie (OTS)  
 Versterking van landloze arbeiders en verstandelijk beperkte kinderen 

(NOAD)  
 Een inkomen voor boeren (REEDS) 

Op de gevel van de kerk in Hulst staat nu het bordje ‘Groene Kerk’.       
 

 
In het kader van dit thema, is het actieplan voor 2019, geen schadelijke 
schoonmaakmiddelen meer. De kerkenraad heeft ingestemd met het plan om 
voortaan milieu- vriendelijke schoonmaakmiddelen te gebruiken. Dit uiteraard 
als de huidige middelen op zijn. In de dienst zelf zal nog een toelichting worden 
gegeven. 
Namens de ZWO commissie. 
 
Seniorenreis 
Ieder jaar wordt er door de gezamenlijke PKN gemeenten een reis voor 60 
plussers georganiseerd. 
Dit jaar vindt deze reis plaats van 26 juli t/m 2 augustus.   
We logeren in hotel Het Trefpunt in Made, nabij de mooie Biesbosch. Het hotel 
ligt in het levendige centrum van het dorp. We verblijven hier op basis van vol 
pension, drie maal per dag koffie of thee, 4 middagexcursies en een verzorgd 
avondprogramma. Halen en brengen naar ons vakantieadres is inbegrepen.  U 
wordt op deze reis begeleid door Hannie en Nellie Sijs en Lidy van Arenthals en 
Ria Dees. Nieuwsgierig geworden……….voor inlichtingen en / of aanmelden kunt 
bellen naar Lidy van Arenthals  tel. 0115 431592 / Ria Dees , tel. 0115 43151. 
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uitgedaagd de tekst toe te passen in het dagelijks leven. Deze bijbel is geschikt 
voor tieners tot ongeveer 16 jaar. 
Maak alvast kennis met deze nieuwe BGT-Jongerenbijbel met het dagboek voor 
dertig dagen. Hierin zijn allerlei verschillende voorbeelden van de extra’s uit de 
Jongerenbijbel te vinden. Het dagboek verschijnt in april en is verkrijgbaar in de 
webshop van het NBG shop.bijbelgenootschap.nl of de christelijke boekhandel. 
Bron: Nederlands Bijbelgenootschap  
 
ZWO 

 De ZWO staat niet alleen voor projecten die worden 
gesteund, in landen die ver van ons vandaan zijn. 
Ook in onze eigen omgeving is het goed om ons 
bewust te worden van een leefbare wereld. In ons 
eigen land, onze eigen stad, in en om ons eigen 
leven. 
  

In het kader van de actie Groene Kerk, is er afgelopen december in een ZWO 
dienst aandacht gevraagd voor milieu vriendelijk schoonmaken. 
Dit is het nieuwe project voor 2019 van de ZWO. En misschien ook nog de 
zonnepanelen op de kerk in Hulst. 
 Dit project gaat over de heelheid van de schepping. 
Het gaat over duurzaamheid, 
het gaat ook over omzien naar elkaar.  
Immers, als wij in deze tijd zorg dragen voor een schonere wereld, kunnen de 
anderen die na ons komen hier ook nog van genieten. 
Er zijn veel mogelijkheden om hieraan mee te werken. 
  
Als we met ons allen, en niet alleen in de kerk, bewust zijn van de 
mogelijkheden om milieuvriendelijk te leven, kunnen we steeds weer een stapje 
zetten in een schonere wereld. 
We doen al best veel, er is al veel bereikt, maar het kan altijd nog beter. 
En.............vele kleintjes stapjes maken één grote. 
Op www.groenekerken.nl is nog veel meer informatie vinden. 
Namens de ZWO commissie. 
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overweldigend wat er gezegd wordt dat het er niet toe doet door wie het 
gezegd wordt.  
  
Dit verhaal mogen we leggen op ons eigen leven. Het kan als een spiegel voor 
ons zijn. Wij zijn de Emmaüsgangers of beter de Jeruzalemgangers. In ons 
gesprek met elkaar kunnen we ons laten leiden door de volgende vragen:  
 Wat doet het verhaal van de Opgestane mij? (Denk daarbij ook aan 

eerste deel uit Lukas 24 waar de teleurstelling van de twee mannen 
over de gebeurtenissen van Kruis-Pasen worden gedeeld met de 
Opgestane Heer die hen ontmoet). 

 Wat neem ik mee van die eerst nog Onbekende Reisgenoot? Wat 
betekenen Christus’ woorden in mijn leven als er teleurstellingen zijn te 
overwinnen? 

 In hoeverre werkt deze ontmoeting met de Opgestane Heer ook voor 
mij inspirerend? 

 Hoe deel en ervaar ik de blijdschap van Pasen in de kring van hen die 
Christus ook als de opgestane Heer in hun leven belijden?   

 Kies ervoor - gebruikmakend van bovengenoemde vragen - om met een 
(on)bekende een zogenaamde Emmaüswandeling te maken en probeer 
je in te leven wat die eerste wandelaars met elkaar hadden ervaren en 
spreek daar met elkaar over.  

Met deze vragen in hoofd en hart in de Paastijd op weg naar Pinksteren wens ik 
u die dit leest een vreugdevolle tijd toe.                                                                                       
                                                                                                          Ds. Pieter Overduin. 
Terugblik op drie momenten rond mijn afscheid als predikant van de 
Protestantse gemeente Oosthoek en het moment van de heropening van de 
gerenoveerde kerk aan Houtmarkt 11. 
Op 24 maart was het dan zover om op een muzikaal-poëtische manier stil te 
staan bij mijn afscheid van de gemeente Oosthoek, maar ook terug te blikken 
op de bijna 34 jaar dat ik als predikant verschillende gemeenten heb mogen 
dienen. Aan de hand van korte beschrijvingen over de 5 gemeenteplekken 
volgden telkens een aantal muziekwerken op piano die mij altijd hebben 
geïnspireerd.   
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Louis Freund verzorgde de reflectie 
daarop en mijn vrouw Anja liet mooie 
dia’s zien en bracht een aantal 
gedichten en citaten naar voren, die 
daarop aansloten. Persoonlijk en via 
Facebook heb ik alle betrokkenen al 
bedankt voor hun medewerking en 
voor de gelegenheid om gebruik te 
kunnen maken van de Hof te 
Zandekerk.  

 
Dan volgde op zaterdag 30 maart een bijzonder moment in de Protestantse 
kerk van Hulst. Na drie maanden van renovatie konden nu opnieuw de deuren 
worden geopend en was er een inloopmiddag om het resultaat te 
aanschouwen. De burgermeester Jan-Frans Mulder verrichtte de opening en 
sprak waarderende woorden over het eindresultaat. 
 

Daarna volgde een toespraak door de 
voorzitter van het college van 
kerkrentmeesters, dhr. Klanderman. 
Mooi om te zien hoe het 
monumentale interieur (Herenbank, 
kansel, doophekken, kroonluchters en 
de twee tekstborden) anders ingericht 
zo tot hun recht komen. Er zijn twee 
nieuwe elementen toegevoegd: een 
nieuwe toog maar gemaakt met hout 
van de oude kerkbanken.  

Zo ook de nieuwe avondmaalstafel, waar nog de laatste hand aan wordt gelegd. 
Terecht werden woorden van dank uitgesproken aan het adres van de 
vrijwilligers die naast de ingeschakelde bedrijven veel hulp hebben geboden. 
We hopen dat met deze zichtbare verbetering de kerk als multifunctionele 
ruimte voor de gemeente Oosthoek, zowel voor maatschappelijke alsook 
culturele activiteiten de toekomst van deze kerk kan worden gewaarborgd. Een 
felicitatie waard.  
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 handvatten om met plezier met kinderen in de Bijbel te lezen en met 
de Bijbel aan de slag te gaan 

 inzicht in de eigen geloofsopvoeding en de invloed daarvan 
 kennis over wat belangrijk is bij het bijbellezen met kinderen 
 de helpende hand bij de keuze van een kinderbijbel 

Andere presentaties 
Het NBG kan ook presentaties verzorgen over bijvoorbeeld het buitenlandwerk 
van het NBG, bijbelverhalen, de Bijbel in Gewone Taal, of de revisie van de 
Nieuwe Bijbelvertaling. Ook kan het NBG een presentatie verzorgen over de 
Dode Zeerollen, Qumran en de Bijbel. Voor elke doelgroep zijn er 
mogelijkheden. 
Neem voor meer informatie contact op met Nanja Faber van het Nederlands 
Bijbelgenootschap.  
E-mail: nfaber@bijbelgenootschap.nl, telefoon:  023 - 514 61 65.  
Bron: Nederlands Bijbelgenootschap  
 
App 'Mijn Bijbel' vernieuwd 
Met de bijbelapp Mijn Bijbel van het NBG leest u de Bijbel in de kerk, thuis én 
onderweg. Met Mijn 
Bijbel heeft u de Bijbel dichtbij, altijd en overal. 
Eind vorig jaar is de app uitgebreid met leesplannen, de Herziene 
Statenvertaling, een verbeterde zoekfunctie en iPad-ondersteuning. 
Inmiddels is de app 80.000 keer gedownload en wordt hij overal gebruikt. 
Mijn Bijbel is te downloaden in de Appstore of op Google Play.  Ga naar 
debijbel.nl/app. 
Bron: Nederlands Bijbelgenootschap  
 
Voorproefje uit de nieuwe BGT-Jongerenbijbel 
Tieners vinden het vaak lastig om de Bijbel te lezen. Het is een dik, oud boek 
waarvan de relevantie in hun eigen leven niet altijd even duidelijk is. De BGT-
Jongerenbijbel biedt uitkomst. Deze bijbel is voor en door jongeren 
ontwikkeld.  
Wat het meest opvalt, zijn de vele creatieve opdrachten die naast de tekst 
staan. Door na te denken, te tekenen, iets te doen, te bidden worden jongeren  
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Sinds de kolonisatie is Engels de officiële taal in Sierra Leone. Ook veel 
kerkdiensten worden in het Engels gehouden. Maar niet iedereen spreekt die 
taal even goed. Daardoor begrijpen kerkgangers soms nauwelijks iets van de 
dienst. Onderling spreken mensen vooral hun eigen taal: het Mende. Dat is de 
taal van het hart voor ruim 1,5 miljoen mensen. 
 
Eunice Samba, medewerker van het Mende-vertaalteam, is een van hen. 'Ik 
spreek goed Engels, maar een kerkdienst in het Mende is voor mij veel specialer 
dan een dienst in het Engels. Dan komen de woorden echt binnen. Als we straks 
de Bijbel in onze eigen taal hebben, kunnen jong en oud het Woord van God 
begrijpen', vertelt Eunice. 
Geef voor de Bijbel in het Mende 
De dagelijkste uitdagingen waar de mensen in Sierra Leone mee te maken 
krijgen, zie je ook terug in de voortgang van het vertaalwerk. Het gebeurt 
bijvoorbeeld regelmatig dat het vertaalteam een week zonder stroom zit. Toch 
zijn zij zeer gedreven om iedere dag weer aan de slag te gaan. 
Het Oude Testament is al bijna klaar en binnenkort wordt met het Nieuwe 
Testament begonnen. Het doel is om de volledige vertaling in 2023 af te 
ronden.  
Wilt u meehelpen aan de totstandkoming van een bijbelvertaling voor Sierra 
Leone? Kijk dan op https://formulier.bijbelgenootschap.nl/donatie-sl-website 
en geef een gift. 
Bron: Nederlands Bijbelgenootschap  
 
Presentatie NBG 'Bijbellezen met kinderen' 
Samen met kinderen de Bijbel ontdekken, dat is soms best een uitdaging. Hoe 
help je kinderen ontdekken wat de verhalen ons te vertellen hebben? Het 
Nederlands Bijbelgenootschap helpt ouders en kinderwerkers hierbij met de 
presentatie ‘Bijbellezen met kinderen’. 
Hoe ontdekken kinderen dat Mozes niet alleen het jongetje is in het rieten 
mandje? En kun je met kinderen ook de Psalmen lezen? En hoe ga je om met de 
verschillen tussen kinderen? Bij de presentatie Bijbellezen met kinderen van het 
Nederlands Bijbelgenootschap ga je samen aan de slag met de vraag hoe je én 
het kind én het Bijbelverhaal centraal stelt. 
Deze presentatie geeft ouders & kinderwerkers: 
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Op zaterdagavond 30 maart was er 
dan een gemeenteontmoeting in het 
kader van het afscheid van 
ondergetekende. Er werd een 
heerlijke maaltijd aangeboden en de 
vernieuwde ruimte werd goed benut. 
Iedereen had alle gelegenheid om in 
een ongedwongen sfeer elkaar te 
spreken. 
Er volgden enige toespraken, door de 
voorzitter Helge, door Leander namens het college van kerkrentmeesters en 
door Ina Mulder namens de Vrouwengroep. We werden door de gemeente 

verrast met een cadeaubon om in dit voorjaar 
een tuinhuisje te kunnen aanschaffen. Heel veel 
dank.  
We besloten die avond met een lied te zingen 
dat ook op zondag 31 maart een plek zou 
krijgen. Dank aan de kerkenraad en het college 
van kerkrentmeesters en allen die ook deze 
activiteit in voortreffelijke banen leidden.  
 

Ja en dan was het zover: om half drie op zondag Laetare 31 maart begon de 
afscheidsdienst. Gelukkig waren veel familieleden, vrienden en bekenden uit 
deze en voormalige gemeenten gekomen; vanuit alle hoeken van het land. 
Maar ook vele collega’s, waaronder emeriti, collega’s uit de r.k. parochie, (oud) 
collega’s van het college voor de visitatie Classis Delta. Het maakte de Hof te 
Zandekerk goed gevuld.  
Het vervulde Anja en mij ook met grote dankbaarheid. De dienst werd 
opgeluisterd met prachtige muziek door de organisten en door het 
koperensemble. Er volgden de vele toespraken, en de dienst had al zolang 
geduurd. Maar het werd er niet minder leuk door. Heel fijn de woorden van o.a. 
pastoraal werker Ralf Grossert, die blij was met mij de afgelopen 10 jaar aan de 
oecumene te hebben mogen werken in deze gemeente/parochie. Bijzonder was 
dat hij mij namens het bestuur en het pastoraal team van de Parochie in Hulst 
een prachtig beeldje van Santa Caecilia aanbood, een heilige uit de 3e eeuw. Uit 
een tijd lang voor alle splitsingen en scheuren in het lichaam van de kerk. Ralf 
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zei er nog iets bij: ze is een beschermheilige van de kerkmuziek, vandaar dat zij 
met een orgeltje wordt afgebeeld. Hij vond dat goed bij mij passen. Zij is 
daarom ook een oecumenische heilige, want wat verbindt mensen meer dan de 
muziek!  
Mijn nicht Maud Overduin sprak warme woorden, collega Huub Smeets uit 
Terneuzen en consulent Jan Verlinde kwam met een mooi gietijzeren plastiek 
voorstellende  een pianist aan de vleugel. Burgermeester en gemeentelid Jan-
Frans Mulder moedigde me aan om voortaan alleen maar hele flesjes 
trappistenbier in te schenken en met pianospelen door te gaan.  
De Classispredikant wenste me alle goeds toe, ook in de periode dat ik nog 
verbonden zal zijn aan het college voor de visitatie. Onze voorzitter Helge van 
Drongelen maakte duidelijk dat het voor mij en voor de gemeente wel wennen 
zal zijn om nu op een andere manier ons tot elkaar te verhouden.  
Verrassend was het dat de kinderen uit de nevendienst met een mooie tekening 
kwamen. Dank daarvoor en voor Lieke die de leiding had.  
Nu past een woord van dank aan allen die mij (en Anja) zulke treffende 
woorden hebben toegesproken. Maar van ons uit past zeker ook dank aan de 
kerkenraad en de vrijwilligers die alles zo goed hebben georganiseerd. De 
kerkenraad wensen we ook alle wijsheid toe met het oog op de tijd die komt. 
 
Toen volgde de receptie en werden we echt overladen met attenties, mooie 
woorden en kaarten en cadeaubonnen. Ook degenen die verhinderd waren 
hadden al van zich laten horen via een lieve brief of kaart en attentie. Veel te 
gek, maar wel indrukwekkend. We zullen er nog lang plezier van hebben en 
heel graag met hen die we ontvangen nog een heel glaasje drinken. Want zoals 
u wellicht weet blijven wij hier in Hulst wonen, zo verknocht zijn we in de 16 
jaar wel geraakt met dit lieve landje apart. Bovenal dankbaar voor wat God ons 
heeft geschonken, zullen we de vele jaren niet licht vergeten en vooral niet de 
band die we mochten ervaren in wisselende perioden. Natuurlijk waren er 
gemeenteleden die we helaas niet meer de hand hebben kunnen drukken, maar 
ook vanaf deze plek wil ik hen van harte groeten en bedanken voor de 
contacten die er waren. En weet dan dit: wellicht vanaf nu wat minder in het 
oog, maar zeker niet uit het hart. Of u treft mij heel af en toe nog op de kansel 
of achter het orgel.  
Ten slotte: ik eindigde mijn afscheidspreek met de volgende wens uit te 
spreken: 
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Website en app gelanceerd in Kenia, Portugal en Zuid-Afrika 
Sinds kort hebben de Bijbelgenootschappen in Portugal, Kenia en Zuid-Afrika 
een eigen website en bijbelapp gekregen. Het NBG en andere 
Bijbelgenootschappen hebben daarbij ondersteuning gegeven. Een mooie 
stap voor deze drie landen. 
Patrick van de Grift, projectleider bij het NBG: ‘In Nederland hebben we de 
expertise en de middelen om nieuwe digitale producten te ontwikkelen. Het is 
goed dat we onze kennis kunnen inzetten voor andere Bijbelgenootschappen in 
de wereld. We helpen hen zo om de Bijbel beschikbaar te stellen via eigentijdse 
kanalen.’  
In Portugal heet de app ‘Biblia para todos’ en is de website te vinden op 
biblia.pt. In Kenia heet de app ‘Bible for You’ en op biblesocietykenya.co.ke zijn 
meerdere bijbels in internationale en lokale talen te lezen. In Zuid-Afrika heet 
de app ‘BibleSA’ en de website biblesa.co.za. 
Kenia 
Thomas Tharao, manager communicatie, vertelt dat het Bijbelgenootschap in 
Kenia erg blij is met het platform: ‘We zijn al jaren op zoek naar een goede 
manier om onze bijbelvertalingen digitaal beschikbaar te stellen. Dit project 
helpt ons de Bijbel te verspreiden en in Kenia een community rond de Bijbel te 
ontwikkelen. Zo geven we onze missie vorm en kunnen we dit ook in de 
toekomst blijven doen.’  
De Bijbel online 
Hoewel veel mensen nog graag een papieren bijbel in handen hebben, wordt de 
Bijbel ook steeds vaker online gelezen. Bijbelgenootschappen willen daarom 
graag zelf apps en websites ontwikkelen. Voor de kleinere 
bijbelgenootschappen is dat soms lastig omdat zij hiervoor de kennis en 
middelen niet hebben. Het NBG en een aantal andere bijbelgenootschappen 
kunnen daarbij ondersteunen. 
Bron: Nederlands Bijbelgenootschap  
 
Een Bijbel in Mende voor Sierra Leone 
Sierra Leone is een van de armste landen ter wereld. De inwoners hebben de 
afgelopen jaren veel te lijden gehad door de burgeroorlog en de ebola-
epidemie. Veel inwoners halen kracht en troost uit de Bijbel, maar kunnen 
niet zelf uit de Bijbel lezen. Het Nederlands Bijbelgenootschap wil ervoor 
zorgen dat ze dat straks wel kunnen met een Bijbelvertaling in het Mende. 
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Mensen die bezocht worden bij verjaardagen. Ongeveer 40-50 
mensen.  

11. Classis 
- Vertegenwoordiging naar de Classis 27 mei 2019 

Doorgeven wie naar deze vergadering gaat. Voorlopig even zo laten en 
in een later stadium kijken of dit nodig is en dan alsnog besluiten of er 
wel of niet iemand gaat. 

12. Samenwerking naburige gemeenten / toekomst PG Oosthoek 
Ringzondagen: 7 april a.s. in Oostburg. Dienst met gesprek en broodje, 
etc. Dhr. Fokker zal indien mogelijk deze dienst bijwonen. Misschien 
ook mw. van Drongelen. 
Visie Oosthoek is verwoord tijdens de vergadering. 
Ook jeugd uit onze gemeente kan naar jeugdvakantieweek die 
georganiseerd wordt vanuit Terneuzen. De kerkenraad neemt hierover 
contact op 

13. Rondvraag 
Mw. van Drongelen: Graag bij toerbeurt opening en sluiting verrichten. 
Het welkom zal door haar zelf gedaan worden. 
Zij zal een rooster hiervoor maken, alsook voor de sluiting + reserve. 
Data vastleggen verschijnen kerkblad vanaf juli 2020 – juli 2021 (Mw. 
Mulder).  
Bij de Paasdiensten:   
invaller op vrijdag mw. van Drongelen of dhr. Fokker. 

Op zaterdag/zondag zijn mw. Leen knecht en dhr. Fokker aanwezig / 
invallers. 
Attentie gemeenteleden op Paasmorgen: graag allen hier over nadenken 
en daarna via de mail ideeën doorgeven.   

14. Sluiting  
De sluiting wordt gedaan door mw. Leenknecht met het voorlezen van 
een gedicht. 

  
Infoberichten van het Nederlands Bijbelgenootschap  
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“Ook de kerk van vandaag is kwetsbaar in verschillend opzicht. Al met al 
redenen genoeg om naast alle zorgen die er zijn juist vanuit het geloof 
vertrouwen te hebben voor de toekomst, dat er plekken zullen blijven om te 
vieren, te leren, te dienen en te delen. Immers Gods woord omvat ons aller 
leven, ook hier in Zeeuws-Vlaanderen, in dit landje apart en in Hulst. Dat dat 
Woord als een vuur ons mensenleven en onze gemeenten zal blijven raken. 
Opdat er iets prachtigs zal openbloeien in de geloofsgemeenschappen van 
vandaag, in het omzien naar elkaar, in de dienst aan God en mensen. Met 
zoveel prachtige voorbeelden uit de Schrift en traditie en uit het leven in en 
buiten de gemeente van alle dag. Want er zijn gelukkig genoeg bondgenoten. 
We zeggen en doen dit alles In de Naam van de Vader, de Zoon en de heilige 
Geest. Amen.  
Ontvang dan mede namens Anja een hartelijke groet van uw emeritus-
predikant, Pieter Overduin. 
 
Bezoekers aan medegemeenteleden gezocht! 
In verband met het emeritaat van ds. Overduin zullen er de komende tijd extra 
mensen nodig zijn voor het bezoeken van ouderen, zieken en mensen die daar 
behoefte aan hebben. 
Een ieder heeft vast wel eens meegemaakt hoe fijn het is als je op bepaalde 
momenten even wat extra aandacht krijgt.  
Om hierbij de kerkenraad wat te ontlasten vragen wij u of er onder u mensen 
zijn die hieraan hun steentje bij willen dragen door zo nu en dan iemand te 
willen bezoeken. 
Wij zullen uw medewerking hierin zeer op prijs stellen. 
Contact hierover kunt u opnemen met onze voorzitter mw. Helge van 
Drongelen, tel. 06 13255905 of via e-mail helge@kpnmail.nl  
De kerkenraad 
 
Uit de kerkenraad 
Kort verslag kerkenraadsvergadering van 04-04-2019 

1. Opening door de voorzitter 
Iedereen wordt welkom geheten waarna de vergadering wordt 
geopend door een stukje te lezen, gevolgd door gebed. 
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Daarna volgt de mededeling dat diverse mensen benaderd zijn voor de 
functie van diaken. Vooralsnog zijn er nog geen nieuwe kandidaten 
gevonden. 

2. Personalia 
 Geen opmerkingen. 
3. Vaststellen agenda 

Taizé-avonden: dit onderwerp komt de volgende keer op agenda,  
4. Verslag kerkenraad 7-3-2019   

Het verslag wordt besproken en vastgesteld. 
5. Scribaat 
- Ingekomen en uitgegane post / mail  

Er zijn geen stukken die hier vermeld kunnen worden. 
Nog 17 diensten te gaan om in te vullen voor 2020.  

- Stukje voor op website m.b.t. visie en missie kerk 
Na de dienst op 28-04-2019 gemeenteberaad in Kloosterzande.  

6. Moderamen  
- Film Vluchtelingenwerk 

Zal op 23-06-2019 tijdens de dienst vertoond worden. Er zal dan een 
dienst zonder dominee zijn. 

- Contextueel Bijbel lezen 
Mw. de Schepper bereidt eerstvolgende keer voor. Datum volgt nog. 

- Inzet consulent 
Ds.Verlinde is op 02-05-2019 bij de kerkenraadsvergadering aanwezig. 
Hij zal zich vnl. bezighouden met de organisatie. Hij kan altijd gebeld 
worden indien nodig. Voor pastoraal werk is de consulent niet 
automatisch beschikbaar. 

- Andere opzet startzondag 
Komt terug op agenda. Overleggen met ds. Verlinde 

- Avondmaalsviering De Blauwe Hoeve 
De eerstvolgende avondmaalsviering zal in november a.s. plaats 
vinden. 

7. Diaconie 
Mw. Leenknecht zal vragen of het verslag van de vergaderingen 
toegestuurd kan worden naar de kerkenraad. 
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8. Kerkrentmeesters  
Stand van zaken m.b.t.: 

a. Aanvraag solvabiliteit 
Is opgestuurd. Rectie afwachten. 

b. Kerk Hulst 
Kerk ziet er heel mooi uit. Veel complimenten en dank voor het 
eindresultaat. Alles werkt, nu afwachten hoe het zondag loopt. 
Eindbegroting is nog niet klaar. 

c. Website 
Probleem met de administratie van het kerkblad. Hangt nl. onder 
de website. Er zal nu in versneld tempo overgegaan moeten 
worden naar het LRP-systeem. 

d. Privacy statement 
Toestemmingen moeten nog geregeld worden. 

9. Ouderlingen  
- Kerkelijk jeugdwerk 

- Betrokkenheid scholen 
Mw. Leenknecht gaat e.e.a. verder vragen/uitzoeken. 
Scholendienst richting kliederdienst? Kan dan zonder predikant. 
Wel in de kerk in Hulst houden.  

- Overleg met ouders na de dienst (daarna pannenkoeken?) 
Liefst tijdens de dienst van 23 juni, dan geen kerkdienst, maar een 
jongerendienst. Dan wordt ook de film over het vluchtelingenwerk 
getoond. Mw. van Drongelen en mw. Leenknecht hebben dan 
dienst. Stukje kerkblad volgt, voor 09-04-2019 inleveren bij mw. 
Mulder. 

- Kindernevendiensten 
Lieke gaat stoppen. Voor opvolging wordt gezocht/gevraagd. 

- De Groene Kerk (uitgebreidere samenwerking) 
Kopje plaatsen onder diaconie i.p.v. onder ouderlingen. 
Bordje Groene Kerk is opgehangen bij de kerk. 

10. Pastoraal werk 
- Pastoralia 

Worden besproken. Hier geen mededelingen. 
- Aanpak gemeentewerk / bezoeken 


