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Kerkdiensten 
Zondag 15 september, 10.00, Hulst 
Voorganger: Ds. van der Weerd (Geertruidenberg) 
1e collecte: St. Amecet, Oeganda  2e collecte: Kerk 
 
Zondag 22 september , 10.00, HULST  STARTZONDAG, invulling volgt. 
Voorganger: Ds. Verlinde (Axel) 
1e collecte: Vredeswerk    2e collecte: Kerk 
 
Zondag 29 september, 10.00, Hulst 
Voorganger: Ds. Ten Hoopen (Den Haag) 
1e collecte: Roosevelthuis   2e collecte: Kerk 
 
Zondag 6 oktober, 10.00, Hulst 
Voorganger: Ds. van Manen (emerituspred. Breskens) 
1e collecte: Kerk & Israel   2e collecte: Kerk 
 
Zondag 13 oktober, 10.00, Hulst, Dankdag dienst 
Voorganger: Ds. Overduin (emerituspred. Hulst) 
1e collecte: Werelddiaconaat   2e collecte: Kerk 
 
Zondag 20 oktober, 10.00, Hulst; koffiedrinken na de dienst 
Voorganger: Mw. Snitselaar (PDC de Herberg) 
1e collecte: PDC De Herberg   2e collecte: Kerk 
 
Zondag 27 oktober, 10.00, Hulst 
Voorganger: D Rooze (Berchem,Antwerpen) 
1e collecte: Nederland Bijbel Genootschap 2e collecte: Kerk 
 
Zondag 3 november, 10.00, Hulst, Dienst van Schrift en Tafel 
Voorganger: Ds. Overduin (emeritus Hulst) 
1e collecte: Zending    2e collecte: Kerk 
 
Zondag 10november, 10.00, KLOOSTERZANDE; koffie na de dienst 
Voorganger: Ds. Overduin ((emeritus Hulst) 
1e collecte: St. Dorcas 2e collecte: Restauratiefonds 
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Kindernevendiensten seizoen 2019-2020  
 

 
Kinderoppas  
Beste ouders, 
Lieke Willemse woont in Terneuzen. Ze is net afgestudeerd als leerkracht in het 
basisonderwijs.  
Lieke blijft ook na de zomervakantie van 2019 onze kindernevendienst 
verzorgen.  
Haar hobby’s zijn onder andere gitaar spelen en zingen, we hebben afgelopen 
jaar al mogen genieten van haar muzikale inbreng!  
Op de volgende zondagen is er kindernevendienst 
22-9 (startzondag) 
27-10 
1-12 (1e Advent) 
25-12 (Kerst) 
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 dan per mail te laten weten of u met uw 
kinderen aanwezig bent.  
We hopen op mooie diensten voor en met de kinderen!  
Groeten Lieke, Sophie en Sarina. kindernevendienst@pgoosthoek.nl 
 

mailto:kindernevendienst@pgoosthoek.nl


4 
 
 
 
 

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)  
 
Kerkdienst gemist  
De kerkdiensten, zowel uit Hulst als uit Kloosterzande, worden elke zondag 
uitgezonden. U kunt als het goed is deze tijdens maar ook na kerkdiensttijd 
beluisteren. Ga naar www.kerkdienstgemist.nl. 
Ook via de site van de kerk kunt u deze website benaderen (als de website weer 
in de lucht is). 
 
Meditatie:  
Gezellig samen aan tafel! 
Lukas 14 ‘Toen hij op sabbat naar het huis van een vooraanstaande farizeeër 
ging, waar hij voor een maaltijd was uitgenodigd, hielden ze hem in het oog. 2Er 
was daar iemand met waterzucht. 3Jezus vroeg aan de wetgeleerden en de 
farizeeën: ‘Is het toegestaan hem op sabbat te genezen of niet?’ 4Maar ze 
zwegen. Hij pakte de man bij de hand, genas hem en stuurde hem weg. 5En 
tegen de farizeeën en wetgeleerden zei hij: ‘Als uw zoon of uw os in een put valt, 
dan haalt u hem er toch meteen uit, ook al is het sabbat?’ 6En daarop hadden ze 
geen antwoord.’ 
 
Samen rond een tafel geschaard zijn heeft iets intiems. Je beeldt verbondenheid 
uit, je viert gemeenschap. Ik stel me zo’n reclame voor van Italiaanse Olijfolie. 
Zo’n mamma, een lange tafel met wit linnen buiten in een boomgaard omringd 
met mooie mensen, gevuld met heerlijk eten. 
De realiteit is helaas anders. Herinneren jullie je nog hoe het vroeger bij jullie 
thuis aan tafel was? Mijn vader zat niet voor niks tussen mij en m’n broer in… 
En wat te denken van die o zo gezellige kerstdiners waar mensen rond de tafel 
worden vergaderd maar elkaar innerlijk weinig vrede toewensen. Vaak is samen 
eten een stressvolle bezigheid waarbij je jezelf zeer bewust dient te zijn van de 
sociale etiquette.  

http://www.kerkdienstgemist.nl/
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In Jezus tijd was dit niet zoveel anders… Jezus is uitgenodigd bij een 
vooraanstaande farizeeër, op sabbat. Wij zouden zeggen, voor een gezellige 
zondagmiddaglunch. Maar eigenlijk is het meteen al niet gezellig. Want als Jezus 
binnenstapt ziet hij dat er nog meer mensen zijn uitgenodigd: een groep 
Farizeeën en Schriftgeleerden. En meteen wordt hij weggekeken zoals je kan 
worden weggekeken door je ex-schoonouders, of dat ene familielid wat al 
maanden niet meer tegen je spreekt. En wonderlijk, er is ook iemand aanwezig 
die waterzucht heeft (Oedeem?). Vermoedelijk is deze mens hier helemaal niet 
gewenst, maar slechts naar toegehaald als aas om Jezus in de val te laten lopen. 
Zal Jezus namelijk overgaan tot genezing (=werken) van deze mens op de dag 
des Heren, de Sabbat? Wij zouden allemaal zeer onder de indruk zijn van de 
genezing denk ik, maar voor de aanwezigen daar weegt het gebod van de 
sabbat zwaarder dan het welzijn van deze mens.  
Noch met het onderwerp genezing noch met zo’n strikte sabbatsheiliging 
kunnen wij vandaag de dag veel. Maar wat we misschien wel herkennen is de 
situatie: wie ben je, hoe handel je, hoe reageer je in een vijandige omgeving.  
Jezus wordt doodgezwegen. Herken je dat, als je iets zegt en mensen draaien 
hun gezicht gewoon weg? Maar Jezus laat zich niet uitdagen door het 
negatieve, maar laat zich leiden door dat waarin hij gelooft, het positieve, Gods 
liefde. En hij durft deze ene mens nabij te zijn en geneest hem. Niet het 
negatieve, het oordeel, en ook niet de regels van de religie zijn doorslaggevend, 
maar het belang van die ene mens.  
Wij kennen deze verhalen al door en door en zijn misschien weinig verrast. 
Maar kiezen voor een mens tegen de status quo/ gevestigde orde in de praktijk 
is iets heel spannends en moedigs. Je niet laten verleiden door het kwade of de 
angst maar handelen vanuit Gods liefde. Een hele opgave! 
Samen eten is dus niet persé altijd leuk. En Jezus erbij halen is een risicovolle 
onderneming want hij doorbreekt zo vaak de huidige gang van zaken.  
Toch is het juist in deze spanning dat we steeds weer worden teruggebracht 
naar wat wezenlijk is. 
Smakelijk eten in Jezus Naam! 
 
Ds. Jan Verlinde 
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Geen kerk in Kloosterzande vanaf 15 september t/m 3 november 
Zoals al in het vorige kerkblad werd vermeld, zullen we na de zomerperiode 
enige tijd geen dienst hebben in Kloosterzande, dit in verband met de 
aanpassingen in het interieur van de Hof te Zandekerk. 
Nu onze kerk in Hulst zo mooi is geworden, is dat natuurlijk geen grote 
belasting, maar mensen vanuit de omgeving Kloosterzande willen natuurlijk ook 
‘hun’ kerkgebouw geregeld van binnen zien. 
Onze emerituspredikant, Pieter Overduin, is secretaris van de Stichting Kerk in 
Klooster en zal u desgewenst alle informatie geven over de wijzigingen. 
Op 10 november is er weer een dienst in Kloosterzande, daar gaat ook  
ds. Overduin voor. In deze dienst zal aandacht worden geschonken aan 
‘Remembrance Day’. In het volgende kerkblad kunt u daar meer over lezen 
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Cursus theologische vorming gemeenteleden 
Op D.V. 11 september a.s. is er voor de regio Zuid-West Nederland te 19:30 uur 
te Middelharnis een introductie avond over de cursus theologische vorming 
gemeenteleden. De cursus zelf begin op D.V. 28 september om 9:10 uur. Zowel 
de introductie als de cursus wordt gegeven in het Hervormd centrum De 
Hoeksteen aan de Ring 13 te 3241 CE Middelharnis. De opzet van de cursus is 
voor deze regio recent vernieuwd. Er wordt met een basiscursus van één 
seizoen gestart. Na afloop van dit basisjaar is er een mogelijkheid om het 
volgende seizoen in te stappen in een tweejarige vervolgcursus. Ook het 
cursusseizoen is ingekort en zal lopen tot begin mei 2020. De lestijden zijn van 
9:10 uur t/m 12:45 uur.  
Voor nieuwkomers is de eerste morgen een vrijblijvende kennismakingsmorgen. 
Het uitgangspunt van deze cursus is de Bijbel en de daarop gegronde 
Belijdenisgeschriften met het doel om gemeenteleden naar de gereformeerde 
traditie te vormen en toe te rusten. In de cursus, die door predikanten wordt 
gedoceerd, wordt o.a. aandacht geschonken aan verdieping van de kennis van 
het Oude en Nieuwe Testament. Systematische doordenking van de inhoud van 
het christelijk geloof komt bij dogmatiek aan de orde. Bij ethiek komt het vorm 
geven aan het christelijk leven en handelen ter sprake. De kerkhistorische 
context biedt verrijkend inzicht in hoe het christendom door de eeuwen heen 
zich heeft ontwikkeld. Ook aan de praktische invulling van het geloof en het 
betrokken zijn bij de zending en oecumene wordt aandacht geschonken. De 
cursus rust niet alleen toe om persoonlijke groei en vaardigheden van 
praktische aard te verkrijgen maar ook om op adequate wijze invulling te  
kunnen geven aan de vele taken die er binnen het kerkelijke werk van de 
gemeente zijn te verrichten. De cursus is laagdrempelig. Iedereen die meer wil 
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weten over God, geloof, Bijbel en kerk is welkom, ongeacht leeftijd, 
kerkverband of opleiding. 
Duizenden hebben in de afgelopen 30 jaar deze cursus, die naast Middelharnis 
ook in Gouda, Harderwijk, en Rijssen wordt gegeven, al gevolgd.  
Na de basis- en de vervolgopleiding is het mogelijk om deel te nemen aan de 
verdiepingscursus die “Studium Generale” wordt genoemd. Het is een soort 
opfriscursus voor oud-cursisten die na het behalen van het certificaat 
Theologische Vorming voor Gemeenteleden met de studie verder willen gaan. 
Deze cursus bestaat uit 8 morgens. Elke docent neemt dan eenmaal per maand 
een hele zaterdagmorgen voor zijn rekening. Deze cursus start 12 oktober a.s. 
Het jaarthema voor dit seizoen is “De vrouw en de kerk”. 
In Middelharnis zijn momenteel als docenten de volgende Hervormde 
predikanten werkzaam: 
ds. A.L. Molenaar te Bruinisse, ds. M.A. Post te Stavenisse, ds. P.L de Jong te 
Rotterdam, ds. J.C. Klein te Bleskensgraaf,  ds. M.K. de Wilde te Sommelsdijk en 
ds. J.J. Verhaar te Krimpen a/d IJssel. 
Hebt u belangstelling voor deze cursus en wilt u er vrijblijvend meer van weten, 
dan wordt u van harte uitgenodigd voor de introductie en kennismakingsavond 
op 11 september 2019. Daar zal uitleg worden gegeven over de opzet van de 
cursus en kan er kennisgemaakt worden met de inhoud van de vakken die aan 
de orde zullen komen. U bent eveneens welkom op de eerste lesdag. 
De cursusprijs bedraagt € 215,00 per persoon en voor echtparen is het € 320,00 
per jaar. Hiervoor krijgt u ca. 16 morgens van 9:15 tot 12:45 uur les in zeven 
vakken: Oude en Nieuwe Testament, dogmatiek, kerkgeschiedenis, ethiek, 
zending/oecumene en praktische theologie. Definitieve inschrijving kan ook na 
het meemaken van de kennismakingsmorgen. De kosten voor deelname aan 
het Studium Generale zijn € 115,00 en voor echtparen € 175,00. Het is voor de 
organisatie wel gewenst dat u de cursusleider tijdig van te voren laat weten, dat 
u van plan bent op de kennismakingsmorgen te komen. Voorlopige opgave kan 
nu al! Zie ook onze website: www.cursustvg.nl. Cursusleider is ds. A.L. 
Molenaar, tel. 0111-483880 e-mail: leo.molenaar@kpnplanet.nl. Het 
secretariaat berust bij de heer T. Grinwis tel. 0187 – 681 980 e-mai 
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Brochure Theologische vorming gemeenteleden 
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Pastoraal medewerker 
In september ben ik aangesteld als pastoraal werker in 
uw gemeente. Ik ben 60 jaar, getrouwd met Geertje en 
we hebben 2 volwassen zonen.  
We wonen in Wemeldinge. Sinds 9 jaar ben ik nu 
werkzaam als pastor, in de Hervormde Gemeente 
Kapelle. Daarnaast heb ik vanaf 2014 als interim 
gewerkt in verschillende gemeenten. Tot 2010 ben ik 
33 jaar bij de Douane in Rotterdam werkzaam geweest. 
In 2004 ben ik bij de Hogeschool Windesheim  
theologie gaan studeren en heb dat in 2009 afgerond. 
Ik heb dus mijn grens verlegd en daar heb ik nooit spijt 

van gehad. Verhuisd naar Zeeland en heel ander werk gaan doen. Pastoraat 
heeft mijn hart en in de weekenden ben ik vaak als voorganger werkzaam in 
diverse gemeenten.  
Ik hoop op een goede tijd en samenwerking in uw gemeente.  
Peter Morée 
Tel.: 0628898410 
Email: moree026@kpnmail.nl 
 
Startzondag 
Op 22 september is het weer startzondag. Ditmaal in Hulst. We gaan er een 
gezellige dag van maken. 
Om 10.00 uur begint de dienst waarbij Lieke er ook zal zijn voor de kinderen en 
onze consulent Jan Verlinde uit Axel voorgaat.  
Na de dienst drinken we een kop koffie of iets anders.  
Daarna starten we met een wandelspeurtocht door Hulst en voor de kinderen 
zijn er spelletjes in of rondom de kerk. Daarna zullen we gezamenlijk een 
(brood) maaltijd nuttigen waarna we rond half twee zullen afsluiten. 
Aanmelden is niet nodig, we hopen jullie komst.  
Helge, Sophie en Leander      

 

mailto:moree026@kpnmail.nl
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Trainingsdag Contextueel Bijbellezen. Voor deelnemers van CBL groepen, 
geïnteresseerde gemeenteleden, predikanten en kerkelijk werkers. 
Zaterdag 26 oktober 9.30-14.30 uur, kerk  Protestantse gemeente Hoek! 
 
Wat is Contextueel Bijbellezen (CBL). Door vanuit de eigen situatie een verhaal 
te lezen worden oude teksten relevant voor ons leven anno 2019 en mogen we 
al sprekend en lezend iets ontdekken van Gods Woord als licht op ons pad.  
Lees meer op www.kerkinactie.nl/bijbellezen 
 
Op verschillende plekken in Zeeuws-Vlaanderen is er kennis gemaakt met CBL. 
Inmiddels is er een aantal gespreksgroepen actief. 
 
Ben je of wil je zelf aan de slag met deze methode en daarvoor handvatten 
aangereikt krijgen of heb je behoefte aan wat ondersteuning en input?  
Kom dan naar de training op zaterdag 26 oktober. 
Informatie over aanmelden volgt.  
Heb je al vragen: neem dan contact op met:  
Ds. Aart van Houweling (Zuidzande) via avanhvdm@zeelandnet.nl 
 

## 
 
Tot januari 2018 was Hanna Wapenaar namens de Classis Zeeuws Vlaanderen 
uitgezonden door Kerk in Actie. Ze was daar verbonden aan het Ujamaa 
Centrum en heeft daar gewerkt met de gespreksmethode van CBL. 
Tijdens haar bezoeken aan onze gemeenten heeft ze ons kennis laten maken 
met CBL.  
KIA stimuleert en ondersteunt de methode, hopende dat de bekendheid zich via 
de actieve gespreksgroepjes verspreid. 
 

http://www.kerkinactie.nl/bijbellezen
mailto:avanhvdm@zeelandnet.nl
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ZWO 
We ondersteunen tot eind 2019 het gezamenlijke 
ZWO project “Zeeland voor Pakistan”. 
Dit ontwikkelingsproject valt onder Kerk in Actie. 
Christenen en moslims in Pakistan 
In Pakistan wonen 200 mensen waarvan drie miljoen 
protestantse christenen zijn. Het merendeel van de 
inwoners volgt de islam, de staatsgodsdienst. 

Christenen worden achtergesteld en in veel gebieden onderdrukt. Een grote 
bedreiging vormt de blasfemiewet, de wet op godslastering. Wie de Islam 
beledigt of de profeet Mohammed, riskeert de doodstraf. Deze wet wordt 
vaak onjuist uitgelegd. Christenen hebben daar regelmatig last van. 
Het project bestaat uit 3 kleinere projecten:  

• Project: Theologisch onderwijs, van zondagsschool tot doctoraal studie 
– OTS 
Het Open Theologisch Seminarie (OTS) in Pakistan. OTS ontwikkelt 
materialen. Die worden door zowel protestantse en katholieke als door 
pinkster- en Leger des Heilskerken gebruikt. Veel cursussen zijn 
bijvoorbeeld beschikbaar via internet. Zo kunnen niet alleen studenten 
door het hele land dit materiaal gebruiken, maar ook moslims en 
hindoes die belangstelling hebben voor het christendom. Jaarlijks volgen 
meer dan 5.000 studenten een cursus. OTS speelt zo een belangrijke rol 
bij het opleiden en toerusten van christelijke leiders in een land waar 
christenen een kleine maar groeiende minderheid zijn. OTS is een 
onafhankelijk instituut, alle activiteiten zoals voorbereidingen, 
produceren en uitgeven van theologisch studiemateriaal , training geven 
en het opleidingen van tutoren en leraren, wordt volledig door de eigen 
staf gedaan.  

• Project: Versterking van landloze arbeiders en verstandelijk beperkte 
kinderen – NOAD 
70% van de plattelandsbevolking in het Punjabgebied van Pakistan heeft 
geen eigen land tot zijn of haar beschikking. Het dagloon van een 
loonarbeider is €1,50. Een vrouw krijgt slechts de helft. Daarom zoeken 
deze mensen naar andere manieren om te kunnen voorzien in eigen 
levensonderhoud. Honderden gezinnen willen een micro-onderneming 
starten. 
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Micro-ondernemingen 
De partnerorganisatie van Kerk in Actie, NOAD organiseert voor 575 
arme gezinnen micro-ondernemersgroepen.  
In 2003 werd NOAD (Netwerk van Organisaties voor Agrarische 
Ontwikkeling) opgericht door drie christelijke organisaties. NOAD traint 
loonarbeiders en arme gezinnen, zodat ze een hoger inkomen krijgen en 
betere voeding. 
GEHANDICAPTE KINDEREN 
Tijdens hun werk zagen de medewerkers van NOAD de schrijnende 
situatie van kinderen met een verstandelijke beperking. Binnen de 
kleine, afgelegen plattelandsdorpen hielden de ouders deze kinderen 
verborgen. Bovendien was er veel armoede. Met een kind met een 
beperking, moet er altijd iemand thuis zijn, waardoor veel vrouwen niet 
werken. Dat betekent minder inkomen, terwijl zij veel medische kosten 
moeten maken voor de verstandelijk beperkte kinderen.  
In Pakistan is weinig aandacht voor mensen met een geestelijke 
handicap, Naar schatting 2.5% van de bevolking lijdt aan een geestelijke 
handicap en ongeveer de helft hiervan (45%) is jonger dan 18 jaar.  
NOAD laat gezinnen zien hoe kinderen met een verstandelijke beperking 
zich kunnen ontwikkelen en tot bloei kunnen komen door de juiste zorg, 
liefde en aandacht. Ook leren ze ouders hoe ze aanspraak kunnen 
maken op de rechten die er zijn voor hun kinderen.  

• Project: Een inkomen voor boeren – REEDS 
De partnerorganisatie van Kerk in Actie, REEDS, ondersteunt de 
gezinnen om naast de landbouw ook inkomsten te verwerven uit andere 
activiteiten, bijvoorbeeld als loodgieter, elektricien, assistent-veearts of 
met een winkeltje. REEDS geeft vaktrainingen en verstrekt leningen aan 
gezinnen die niet in aanmerking komen voor een lening bij een bank. 
Ook helpt REEDS deze gezinnen om hun inkomsten uit hun 
landbouwproductie te verhogen. 

Namens de ZWO commissie, Sarina de Schepper-Dekker. 
 
    Van de kerkrentmeestertafel 

We hebben er weer een zomer achter de rug, de accu is weer opgeladen en 
we gaan er weer een seizoen tegenaan. De komende tijd draaien we de 
rollen weer om en zullen we elke week in Hulst kerken in verband  met de 



17 
 
 
 
 

verbouwingen in Kloosterzande. We wensen de KIK hierbij sterkte toe. We 
weten hoeveel werk het is.  
In Hulst worden inmiddels de laatste handen aan de verbouwing gelegd.  
Op 10 november hopen we weer in Kloosterzande (remembrance) dienst te 
houden. Zaterdag 5 oktober houden we weer een klusdag in Hulst. Wie tijd 
en zin heeft is zeker welkom. Voor koffie en thee wordt uiteraard gezorgd. 
De kerkenraad heeft onlangs in samenspraak met de kerkrentmeesters 
besloten om toch tijdelijk een pastoraal werker in "dienst" te nemen. Een 
kleine voorstelling van hem vindt u op pag. 13 in dit blad. Hoewel dit 
uiteraard extra kosten met zich meebrengt is het belangrijker om met de 
gemeenteleden in contact te blijven, ook juist buiten de zondagse diensten. 
We hopen zo de tussentijdse periode, tot we een nieuwe predikant hebben 
gevonden, goed te overbruggen. 
Voor beide kerken hebben we onlangs nog een aantal extra liedboeken 
aangeschaft. We merkten dat er te weinig aanwezig waren. Uiteraard kunt u 
nog steeds ook zelf een liedboek aanschaffen via liedboek.nl. 

      Namens de kerkrentmeesters, 
Leander Klanderman 
 
De jaarrekening 2018 ligt ter inzage van 9 t/m 16 september op aanvraag. 
Gelieve van te voren een afspraak te plannen  via pm-krm@pgoosthoek.nl 

 
Collectes en giften 

Datum Kerkvoogdij Diaconie 

30 juni € 39,55 Kerk  € 48,50 Voedselbank 

7 juli € 44,95 Kerk  € 68,02 Diaconaat 

14 juli € 63,70 Restauratiefonds € 113,30 P.S.C. Antwerpen 

21 juli € 43,70 Kerk € 87,50 Patakalas 

28 juli € 42,95 Kerk  € 91,80 Diaconie 

4 aug € 51,55 Kerk  € 61,20 Bloemen 

11 aug € 65,10 kerk € 64,80 Werelddiaconaat 

18 aug € 66,82 Kerk € 68,40 P.D.C. de Herberg 

25 aug  € 54,10 Kerk € 44,21 Z.W.O. 

1 sept € 28 restauratiefonds € 33,60 Missionair werk 

Alle gevers hartelijk dank voor uw bijdrage. 

http://liedboek.nl/
mailto:pm-krm@pgoosthoek.nl
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TAIZÉ-AVONDGEBED 
Met als thema: 

“Vrede verbindt over grenzen”. 
 

Datum: donderdag 19 september 2019 
Tijd: 19.30 uur 

 
Plaats: H. Catharinakerk te Hengstdijk 

 

Voel je welkom om te komen! 
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19 september   Kerkenraadsvergadering om 19.30 uur in Hulst 
 
19 september   Taizé-avondgebed in de H. Catharinakerk te Hengstdijk. 
                            Aanvang: 19.30 uur 
 
22 september   Startzondag om 10.00 uur in de kerk in Hulst (zie pag. 13) 
 
26 september Bijeenkomst contextueel bijbellezen (CBL)  

Locatie: Houtmarkt 11 Hulst (Protestantse Kerk/ PG Oosthoek) 
Tijd: 19.30 uur inloop/19.45 uur start-21.30 à 22.00 uur 
afsluiting.  

 
22 oktober Inleveren kopij Kerk in het Midden (periode 29-10 tot 17-12) 

Bij fam. Mulder, Stationsweg 76 te Hulst of kim@pgoosthoek.nl 
  
26 oktober Trainingsdag Contextueel Bijbellezen.  

Voor deelnemers van CBL groepen, geïnteresseerde 
gemeenteleden, predikanten en kerkelijk werkers. 
Zaterdag 26 oktober 09.30-14.30 uur, kerk  Protestantse 
gemeente Hoek 
 

 

mailto:kim@pgoosthoek.nl
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