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Wintermarkt 
Vrijdag 15 nov. van 
18.00-20.00 uur en 

zaterdag 16 nov. van  
13.00-17.00 uur in de 
Hof te Zandekerk te 

Kloosterzande 
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Kerkdiensten 
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 10 november, 10.00, KLOOSTERZANDE; koffie na de dienst 
REMEMBRANCE DAY – Ringzondag: lunch (graag vooraf opgeven) 
Voorganger: Ds. Overduin ((emeritus Hulst) 
In samenwerking met Stichting Oorlogsgraven Commonwealth  
1e collecte: St. Oorlogsgraven   2e collecte: Restauratiefonds 
 
Zondag 17 november, 10.00, Hulst. 
Voorganger: Ds. Loos (Wondelgem) 
1e collecte: Diaconie    2e collecte: Kerk 
 
Zondag 24 november, 10.00, Kloosterzande, Gedachteniszondag,  
koffie na de dienst 
Voorganger: Ds. v.d. Weerd (Geertruidenberg) 
1e collecte: Rouwzorg    2e collecte: Kerk 
 
Zondag 1 december, 10.00, Hulst, Advent 1 
Voorganger: Ds. v.d. Kaaij (Aardenburg)  
1e collecte: Voedselbank   2e collecte: Kerk 
 
Zondag 8 december, 10.00, Kloosterzande, Advent 2 
Voorganger: Ds. van Manen (em.Breskens) 
1e collecte: St. Amecet    2e collecte: Kerk 
 
Zondag 15 december, 10.00, Hulst, Advent 3, koffie na de dienst 
Voorganger: Ds. Overduin (emeritus Hulst) 
1e collecte: PSC Antwerpen   2e collecte: Kerk 
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Concert Lucas Kramer 
Op vrijdag 8 november a.s. zal Lucas Kramer een concert geven. Hij zal zijn 
nieuwe CD “Open Armen”  presenteren In de Protestantse kerk te Axel.  
De aanvang is 20.00 uur. Tickets à € 10.- per stuk via zingenindekerk.nl    
De opbrengst is voor het project van de ZWO: Reeds Pakistan. 
 

 
 
 
Vrijdag 8 nov. Concert Lucas Kramer, presentatie van zijn nieuwe CD  

“Open Armen”  In de Protestantse kerk te Axel.  
De aanvang is 20.00 uur. Tickets à € 10.- per stuk via 
zingenindekerk.nl    
 

 
Vrijdag 15 nov. Wintermarkt van 18.00-20.00 uur, Hof te Zandekerk te 

Kloosterzande 
 
Zaterdag 16 nov. Wintermarkt van 13.00-17.00 uur, Hof te Zandekerk te 

Kloosterzande 
 
Woensdag 27 nov. Lezing door ds. Nel Roggeband in de Protestantse kerk 

te Hoek over Kanaänitische mythen en de bijbel  
(zie pag. 14) 

 
Zaterdag 14 dec. In de Hof te Zande kerk, uitgaande van Stichting de kerk 

in klooster: A festival of Lessons and Carols. 
Kerstconcert volgens Engelse traditie, met medewerking 
van  @Hoc Singers uit Goes en voordrachten door  
Ralf Grossert en Pieter Overduin.  
Organist: Ger Groenewegen. Aanvang 20.00 uur. Om 
iedereen de mogelijkheid te geven om aanwezig te zijn, 
is de toegang  GRATIS. 
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Wanneer u de overige activiteiten uitgaande van onze stichting KiK een warm 
hart toedraagt,  kunt u vriend worden van onze Stichting. Daarvoor kunt u zich 
eenvoudig aanmelden bij onze penningmeester: dhr. Groenewegen. U ontvangt 
dan regelmatig de Nieuwsbrief 
 
Op onze website (www.stichtingdekerkinklooster.nl) kunt u meer informatie 
vinden. Via Facebook @stichting”dekerkinklooster” kunt u ons ook volgen.   
Hieronder treft u een drietal foto’s aan van de situatie van 18 okt. toen de 
lambrisering net gereed was gekomen.  
 
Mede namens het bestuur van de Stichting Kerk in Klooster 
Kloosterzande, 22 okt. 2019 
Pieter Overduin, secretaris. ©Info@stichtingdekerkinklooster.nl  
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Zondag 22 december, 10.00, Kloosterzande, Advent 4 
Voorganger: Ds. Werner (Ede) 
1e collecte: CZWO   2e collecte: Restauratiefonds 
 
Kindernevendiensten seizoen 2019-2020  
 

 
 
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.  
Lieke zal ook komend schooljaar de kindernevendienst op zich nemen. Samen  
met haar wordt gekeken naar de data en de opzet voor komend schooljaar. 
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.  
Op de volgende zondagen is er kindernevendienst 
1-12 (1e Advent) 
25-12 (Kerst) 
Opgave: Graag via de mail: 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 
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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:  
‘Alles gaat voorbij,’ zegt Prediker ‘er is niets dat blijft’. 
Prediker 12: 8 Bijbel in Gewone Taal 
 
Cuyperskerk 
Wat een prachtige plaats is de Markthal in Sas van Gent. De voormalige Rooms-
Katholieke kerk is omgetoverd tot een locatie die Lonely Planet waardig is. 
Mooie producten staan uitgestald: brood, vlees en groente. Tafels staan gedekt 
om gasten te ontvangen en knusse hoekjes zijn ingericht om koffie te drinken. 
Het is werkelijk een heerlijke plaats. Als je weer eens bezoek krijgt uit den lande 
– familie of vrienden - is dit de ideale spot om hen mee naar toe te nemen.  
En toch kan ik een gevoel van ambivalentie niet onderdrukken als ik van m’n 
cappuccinootje zit te genieten. Het licht valt zo mooi door het glas-in-lood 
raam, het lijken wel blauwe vergeet-me-nietjes. Ik vraag me af wanneer deze 
kerk ooit is gebouwd en hoe het geestelijk leven hier is geweest. Waar ik nu zit, 
wie heeft daar vroeger gezeten? 
Als ik opsta loop ik naar het koor. Daar waar het altaar heeft gestaan. Op de 
grond ligt een soort stervormige verhoging. Het lijkt mij een soort van sokkel 
om een beeld te dragen. Wie zou hier hebben gestaan, Maria of Jezus?  Ik draai 
me om en voor me ligt de kerk, een juweel van een gebouw, een prachtige 
kruisvorm. 
Weer voel ik die dubbelheid. Voor mij staan marktkramen, mensen eten, praten 
en lachen, er vindt ontmoeting plaats. Er zijn mooie streekproducten. Het 
gebouw heeft een prachtige herbestemming gekregen. Er zijn weer mensen in 
dit gebouw, het is weer een gemeenschapshuis geworden!  
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Overige innovatie: 
Er wordt een volledig nieuwe geluidsinstallatie aangeschaft omdat de oude toch 
steeds meer mankementen te zien geeft en om met het oog op de toekomst we 
betere apparatuur nodig zullen hebben.  
Ook de verlichting wordt vernieuwd om in tegenstelling tot nu de gehele ruimte 
beter te kunnen verlichten. Omdat de betonnen vloer voldoende droog moet 
zijn, is het op het moment van dit schrijven, 18 okt., nog niet geheel duidelijk of 
de nieuwe houten vloer binnen de gestelde tijd gelegd kan worden. We streven 
er naar dat het voor de eerste kerkdienst van 10 november gereed zal zijn, maar 
kunnen dat niet garanderen. Natuurlijk zullen dan wel de bestelde nieuwe 
stoelen binnen zijn. In de komende weken zullen nog wat laatste 
schoonmaakwerkzaamheden moeten plaatsvinden. De stenen vloer zal in de 
lijnolie worden gezet, de kansel in de antiekwas e.d. Zo zullen er nog wel meer 
kleinere taken op onze weg komen om direct mee te nemen bij deze 
herinrichting.  
 
Tot nu toe lopen de werkzaamheden voorspoedig. De nu gerealiseerde ruimte 
met een flexibele mogelijkheid van variabele stoelopstelling e.d. biedt nieuw  
perspectief voor toekomstig gebruik ervan. Een eerste gelegenheid om dit te 
ervaren is de eerstvolgende kerkdienst op 10 november en de komende 
Wintermarkt in het weekeinde daarna.  
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Een bericht van Stichting “de Kerk in Klooster” over de interieurwijziging Hof 
te Zandekerk. 
Ons bereikte een verzoek van de redactie van KihM om u als lezer en als 
gemeentelid van PG Oosthoek een korte impressie te geven over de gang van 
zaken rond de werkzaamheden in de Hof te Zandekerk.  
In de week vanaf maandag 16 september begonnen we met een zestal 
vrijwilligers aan de uitvoering van een behoorlijk project waar we uiteraard al 
een draaiboek voor hadden gemaakt. De voorste zes banken aan weerszijden 
werden verwijderd. Natuurlijk moesten ze per onderdeel van elkaar worden 
losgemaakt en naar buiten worden getransporteerd. Ondanks de grootte van de 
banken ging dit vrij voorspoedig.  
 
Daarna kon het minstens zo zware werk aanvangen: het uitbikken van de vloer. 
Hierbij werd voor een groot deel de oude steenlaag met drilboor verwijderd. Er 
moest onder de vloer een grote buis worden aangebracht voor de aangepaste 
luchtvoorziening/verwarming.  
De zwarte stenen van het middenpad en het gedeelte voor het liturgisch 
centrum blijven onaangesproken en hebben inmiddels al een opknapbeurt 
gekregen  
In de daaropvolgende week werd de nieuwe betonvloer gelegd. Daarna 
begonnen we met het uitvoeren van de volgende onderdelen:  
 
 Eerst het voldoende stofvrij maken van de ruimte.  
 Het opnieuw verven van de vier resterende banken aan weerszijden en 

het aangebrachte paneel aan de voorzijde van de bankenrijen.  
 Het verbeteren en aanvullen van o.a. de verschillende elektra 

bekabeling. 
 Het opnieuw aanbrengen van de beide houten lambriseringen en 

plinten en het verven ervan. 
 Het behandelen van de vloer in de banken en van de trap naar het 

balkon. 
 Het repareren en opnieuw sauzen van plekken op de witte muren. 
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Het huis waar geen mensen meer wilden komen, barst nu van het leven. Ook al 
ben ik protestants toch is het confronterend, want per slot van rekening hebben 
we allen dezelfde Opdrachtgever; Diegene die ooit centraal stond in dit huis is 
in geen verte of wegen meer te bekennen. We hebben gefaald. 
Of ís dit het visioen? Vrede. Genieten. Overvloed. Ontmoeting. Binnen de 
context van het kruis speelt al dit goede zich af. Heeft de Kerk zichzelf 
overbodig gemaakt en kan men nu op eigen benen verder?  
Ik denk aan al die andere kerken die afgebroken zijn of een andere functie 
hebben gekregen in de Kanaalzone, ook in ons eigen Axel. Ik vraag me af hoe je 
ervoor zorgt dat je als kerk niet aan dit rijtje wordt toegevoegd. Welke keuzes 
moeten daarvoor vandaag gemaakt worden?  
- 
Boven in het glas-in-lood, blinken de blauwe bloempjes: ‘Vergeet mij niet’. 
 
Ds. Jan Verlinde 
 

 
 

 
 
Op 10 november is er na een grondige aanpassing van het interieur weer dienst 
in Kloosterzande. In deze dienst gaat ds. Overduin voor. In deze dienst zal 
aandacht worden geschonken aan ‘Remembrance Day’. Hierover vindt u elders 
in dit kerkblad meer informatie 
Op 24 november zal het Gedachteniszondag zijn. We staan dan stil bij allen die 
ons zijn ontvallen. 
 
Remembrance Day 75 jaar bevrijding/Ringzondag 10-11-2019. 
Na de aanpassingen van het kerkinterieur zal op 10 november de eerste dienst 
in de Hof te Zandekerk in Kloosterzande worden gehouden.  
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Dit zal ook in dubbel opzicht een speciale dienst worden. In samenwerking met 
Stichting Oorlogsgraven “Commonwealth’’ wordt aandacht geschonken aan 
‘Remembrance Day’ waarbij wereldwijd het einde van de Eerste - maar vooral 
in onze context - de Tweede Wereldoorlog wordt herdacht. 
 
Aan deze dienst wordt o.a. medewerking verleend – naast onze oud-predikant 
ds. Overduin – door mw. Ilse Thuy, burgemeester Jan Frans Mulder en het 
koperkwintet. Er zullen ook enkele buitenlandse gasten aanwezig zijn die ook 
op de dag ervoor genodigd zijn voor de onthulling van het oorlogsmonument bij 
Paal (locatie De Schor). Het betreft hier de neergeschoten bommenwerper in 
Saeftinghe, (d.d. 19/20 febr. 1944) waarbij 7 bemanningsleden het leven lieten.  
 
In het gedachtenisgedeelte van de dienst zullen ook enkele andere voorvallen 
uit de oorlog worden gememoreerd, zoals het verblijf van de Engelse soldaten 
in 1944 in onze kerk en het verhaal over nog enkele personen die het leven 
lieten in de oorlog of slachtoffer werden.  
 
Afsluitend zullen de namen worden genoemd van alle gevallenen uit de 
voormalige gemeente Hontenisse. Dit alles in het kader van de herdenkingen 
rond 75 jaar bevrijding. Bijzonder om dit zo met elkaar te gedenken. Na afloop 
van de dienst zal een krans worden gelegd bij de drie oorlogsgraven op de  
Alg. Begraafplaats. Er is voor deze dienst een liturgie beschikbaar.  
 
Daarnaast is deze dienst ook een Ringzondagdienst, waarbij gemeenteleden 
vanuit de gehele Ring Zeeuws-Vlaanderen welkom zijn.  
De dienst begint om 10.00 uur. Na de dienst koffie/thee drinken. Als afsluiting 
een gezamenlijke (lichte) lunch. Graag vooraf aanmelden bij uw scriba. Dank 
voor de medewerking. 
 
In Memoriam  
Op 15 oktober jl. is overleden mw. Ynske den Ouden-Jansen, gewoond 
hebbende Margaretsedijk 44 te Hengstdijk. Door de familie is geen beroep op 
de kerk is gedaan i.v.m. de uitvaart die op 22 oktober jl. plaatsvond. 
 
Op 19 oktober jl. is overleden ons oudste gemeentelid mw. Lena Lourenssen-
Dekker. Zij bereikte de leeftijd van 99 jaar en was sedert 1 ½ jaar woonachtig in 
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27 NOVEMBER IN GESPREK 
 

KANAÄNITISCHE MYTHEN EN DE BIJBEL 
 

LEZING DOOR DS. NEL ROGGEBAND 
 

                   INLOOP: 19.30 UUR AANVANG: 20.00 UUR 
KERK PROTESTANTSE GEMEENTE TE HOEK, LANGESTRAAT 

 
Aan het bijbelse paradijsverhaal liggen Kanaänitische mythen ten grondslag. 
Oude kleitabletten bevatten een oerversie van het verhaal van Adam en Eva. 

Samen met andere oud-oosterse mythen droegen zij bij aan de vorming van de 
bijbelse verhalen over schepping, paradijs en zondvloed. 

 
De nauwe verwantschap tussen de Kanaänitische en bijbelse verhaaltradities 

laat zich niet alleen in de taal zien, maar onder andere ook in de gedeelde naam 
scheppergod (El). 

 
Hoewel de overeenkomsten groot zijn, maakten de bijbelschrijvers hun eigen, 
scherpe keuzes. In de bijbelse tekst wordt de mens zelf verantwoordelijk voor 

de keuze tussen goed en kwaad. Niet langer is de mens een speelbal van de 
goden. 

 

U bent van harte welkom! 
 
www.pknhoek.nl 
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Diverse hobbyisten hebben hun medewerking al toegezegd. Er komt iemand die 
leuke Zeeuwse cadeautjes maakt, er is te proeven van lekker drankjes, bloem- 
schikwerk, sieraden, poppen,  enz. Ook zijn de natuur zeepproducten van de 
zusters uit de abdij Nazareth (Brecht) weer present.  
Deze enthousiaste mensen vinden het fijn om uitleg te geven over hun hobby 
en hun creaties of product. 
 
Het zal weer een gezellig geheel worden in een sfeervol  versierde en 
vernieuwde ruimte in de Hof te Zande Kerk. Deze keer kan de kerkruimte van 
het middenschip nog beter worden benut. Tevens een goede gelegenheid om 
een en ander van dichtbij te bekijken.  
Natuurlijk is er weer gelegenheid om te genieten van een vers gebakken wafel 
met koffie of thee.   
Verder is er o.a. een  loterij met leuke prijzen, een  boodschappenspel en een 
bescheiden snuffeltafel en dit keer wat tweedehands boeken. 
 
De opbrengst komt weer ten goede aan het Restauratie/onderhoudsfonds van 
Stichting de Kerk in Klooster. De toegang is vrij.   
Hof te Zande Kerk, Willem de Zwijgerlaan 2, Kloosterzande. 
We hopen velen van u te verwelkomen op deze Wintermarkt.  
Contactadressen: mw. van Vooren (tel 690335) en mw. van der Beek (681890). 
 
Van de kerkrentmeestertafel 
Collectes en giften 
 

Datum Kerkvoogdij Diaconie 
8 sept € 66,05 Kerk  € 52,55 JOP 
15 sept € 50,30 Kerk  € 52,15 St Amecet 
22 sept € 66,27 Kerk € 69,75 Vredeswerk 
29 sept € 32,75 Kerk € 44,10 Roosevelthuis 
     
6 okt € 45,00 Restauratiefonds € 40,75 Kerk en Israel 
13 okt € 42,60 Kerk  € 36,80 Werelddiaconaat 
20 okt € 55,20 kerk € 79,50 PDC de Herberg 

Alle gevers hartelijk dank voor uw bijdrage. 
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de Blaauwe Hofke 134 te Hulst. Daarvoor heeft ze jaren gewoond op het 
pleintje no. 7. 
Haar gezondheid ging de laatste weken achteruit en de laatste dagen was ze 
moeilijker aanspreekbaar. We hebben haar leren kennen als een dankbaar, 
sterk en gelovig mensenkind. Ze leefde haar geloof. Al 48 jaar was ze weduwe 
toen haar man in 1971 overleed. Haar kinderen hebben haar vanaf die tijd altijd 
omringd met liefde en later met zorg.  
Haar leven werd gekenmerkt door eenvoud, hartelijkheid en bezorgdheid en 
liefde. Ze was inderdaad bescheiden, hield van gezelligheid en een spelletje, 
heeft zorgen gekend door persoonlijk gemis, verloor 2 jonge kinderen en later 
zoon Dirk op leeftijd.  
We hebben haar ook leren kennen als een betrokken kerklid. Ze was in de 
laatste jaren van haar leven ook altijd aanwezig bij de avondmaalsvieringen in 
kleine kring en luisterde graag naar de opnamen van de kerkdiensten. Ze ervoer 
veel steun aan haar geloof in God en sprak daar ook graag met je over. Ze was 
dankbaar voor alle dingen en de zorg die ze mocht ontvangen. Ze was liefdevol 
en respectvol ook voor hen die een andere mening hadden.  
Mw. Lourenssen had al eerder aangegeven dat ze het op prijs zou stellen als 
ondergetekende - als oud-predikant - betrokken zou zijn bij de begeleiding rond 
haar ziekbed en bij het leiden van de uitvaart. 
Deze vond plaats op wo. 23 okt. in de kapel van de Blaauwe Hoeve. Aansluitend 
had de begrafenis plaats op de voormalige algemene begraafplaats aan de 
Glacisweg. In de dienst lazen we woorden uit Psalm 103 en 2 Cor. 4, 16v en 
zongen we enkele lievelingsliederen van haar. 
Ons medeleven gaat uit naar haar kinderen, kleinkinderen, achter- (achter-) 
kleinkinderen en naaste familie en bekenden.   
De gedachtenis aan haar leven en sterven zij een ieder tot zegen.   
Ds. Pieter Overduin, em. Predikant 
 
Pastoraal medewerker 
De heer Peter Morée is als pastoraal werker in onze gemeente aangesteld om 
ouderen en zieken te bezoeken, maar ook om  bijvoorbeeld nieuwe 
gemeenteleden te vereren met een kennismakingsgesprek.  
Aanvragen voor bezoek en/of bijstand gaan via mw. van  Drongelen (voorzitter 
kerkenraad) of de scriba (zie voorzijde kerkblad). 
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Uit de kerkenraad 
Uit de kerkenraad van 19 september: 

 De jaarrekening van de kerkrentmeester is vastgesteld.  
 De kerkenraad laat onderzoeken welke mogelijkheden er zijn voor 

liturgische bloemschikking in de kerstperiode 
 Vanuit de RK-kerk is de vraag gekomen voor een oecumenische 

gebedsdienst op 26 januari 2020. Ds Overduin (staat ingepland als 
voorganger) wordt gevraagd of hij de samenwerking daarin wil 
oppakken. 

 Er is discussie over de visie en missie. Met ds. Verlinde wordt in een 
later stadium een aparte afstemmingsvergadering gepland. 

 Er zijn voor beide kerken nieuwe liedboeken aangeschaft 
 Beroepingscommissie heeft een eerste overleg gehad. Er is een 

taakomschrijving gemaakt, deze dient nog akkoord bevonden te 
worden door de kerkenraad in de volgende vergadering. 

 Mw. van Drongen is contactpersoon rondom pastoraal bezoekwerk 
t.a.v. dhr Morée. 

 De heer van Deijk is weer beschikbaar om af en toe dienst te doen als 
ouderling. 

 Volgende vergadering kerkenraad is 24 oktober 2019. 
 
A. Fokker 
Scriba 
 

Lectoren gezocht 
Voor de schriftlezing in de kerkdiensten zijn we op zoek naar gemeenteleden 
die een lezing willen verzorgen. Bent u geïnteresseerd dan kunt u dit aangeven 
bij onze scriba dhr. A. Fokker per mail:  scribaat@pgoosthoek.nl 

 
Advertenties kerkblad 
Na goedkeuring door de kerkenraad op 24-10-2019 bestaat vanaf 01-01-2020 
de mogelijkheid om een advertentie van uw bedrijf op te nemen in ons 
kerkblad. Dit uiteraard in beperkte mate.  
Het kerkblad verschijnt 8 x per jaar. 
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Diaconaal werk regionaal/landelijk 3.150 2.578 3.776 
Diaconaal werk wereldwijd 3.250 4.318 3.629 
Afracht door te zenden collecten en 
giften 

3.375 3.225 3.746 

Totaal lasten 26.025 30.953 25.941 
    
Saldo baten - lasten 8.500 1.958 9.180 

 
Mutaties bestemmingsreserves/-
fondsen 

   

Onttr.  bestemmingsreserves/-fondsen 1.000 896 1.146 
Toev.  bestemmingsreserves/-fondsen -9.500 -2.500 -10.000 
Totaal mutaties bestemmingsreserves/-
fondsen 

-8.500 -1.604 -8.854 

    
Resultaat 0 354 326 

 
Balans 2018 2017 
Activa   
Onroerende zaken 266.964 263.964 
Financiële vaste activa 56.750 33.500 
Beleggingen 45.000 45.000 
Kortlopende vorderingen en overlopende activa 506 -- 
Geldmiddelen 387.650 401.948 
Totaal 756.870 744.412 
   
Passiva   
Eigen vermogen 692.879 689.526 
Bestemmingsreserves en –fondsen 14.491 12.887 
Voorzieningen 49.500 42.000 
Totaal 756.870 744.413 

 
Twintigste editie van de jaarlijkse wintermarkt in de vernieuwde Hof te Zande 
Kerk komt er aan. 
En wel op vrijdag 15 november van 18.00 tot 20.00 uur en zaterdag 16 
november van 13.00 tot 17.00 uur. 
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daar straatkinderen te helpen. De stichting heeft verschillende naschoolse 
projecten voor kwetsbare kinderen in Cusco. Ze krijgen er een goede maaltijd, 
huiswerkbegeleiding, en ze kunnen meedoen aan cirkelgesprekken en 
verschillende sportactiviteiten. Er komt geregeld een tandarts langs. Het doel 
van de stichting is aan kinderen de overtuiging (terug) te geven dat zij 
waardevolle en gewaardeerde mensen zijn. Ook aan deze stichting doneren we 
€ 3.000. 
www.stichtingninos.com 
 
Lectoren gezocht 
Voor de schriftlezing in de kerkdiensten zijn we op zoek naar gemeenteleden 
die een lezing willen verzorgen. Bent u geïnteresseerd dan kunt u dit aangeven 
bij onze scriba dhr. A. Fokker per mail; scribaat@pgoosthoek.nl  
 

Jaarrekening Diaconie Protestantse Gemeente Oosthoek 2018 
Verkort overzicht 
Staat van Baten en Lasten Begroting 

2018 
Rekening 

2018 
Rekening 

2017 
Opbrengsten en Baten    
Opbrengsten onroerende zaken 17.000 17.698 17.389 
Opbrengsten uit rente, dividenden 
en beleggingen 

11.225 9.023 11.195 

Opbrengsten levend geld 2.700 2.966 2.791 
Door te zenden collecten en giften 3.600 3.225 3.746 
Totaal baten 34.525 32.911 35.121 

 
Uitgaven en Kosten    
Kosten overige eigendommen en 
inventarissen 

2.750 9.185 2.454 

Lasten kerkdiensen en kerkelijke 
activiteiten 

2.500 1.432 1.173 

Verplichtingen/bijdragen aan andere 
organen 

2.300 1.947 2.072 

Kosten beheer, administratie en archief 1.300 808 1.374 
Rentelasten/bankkosten 300 298 305 
Diaconaal werk plaatselijk 7.100 7.163 7.413 
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We hebben 2 pagina’s (A5-formaat) ter beschikking, waarvan er één (de 
achterzijde) al is gereserveerd. 
Voor de binnenkant van de omslag zijn er de volgende mogelijkheden: 

• ½ pagina: € 25,- per uitgave, dus € 200,- per jaar; 
• 1 pagina: € 40,- per uitgave, dus € 320,- per jaar. 

De mogelijkheid tot adverteren dient voor een jaar (januari t/m december) 
aangegaan worden, waarvan de kosten op voorhand betaald moeten worden. 
Hiervoor krijgt u dan per mail een factuur toegezonden. 
Bent u geïnteresseerd dan kunt u dit aangeven bij de redactie (zie redactie-
adres op de voorkant van het kerkblad). 
Namens de redactie, 
Ebrien Mulder 

 
Stichting Patakalas 
www.patalas.com 
contact@patakalas.nl  
 
 

Onderwerp: Afscheidsbrief                                         Utrecht,  21 juni 2019 
Lieve betrokkene bij Patakalas,  
Wat hebben we veel meegemaakt de afgelopen dertien jaar. Van de eerste 
ontmoeting met de kleintjes van de Cuna, tot een groot verjaardagsfeest met 
alle kinderen van Circa… Van fysiotherapie tot een langlopend fruitproject.  
 
Dertien jaar inzet in Nederland en in Peru. In de eerste jaren (alleen) met Renzo 
Calizaya Galdo. En de afgelopen jaren met onder andere stichtingen Niños en 
Kuychi: projecten die beter bij ons veranderde beleid pasten. We verlegden 
onze focus en richtten ons op mogelijkheden voor kwetsbare kinderen om thuis 
te blijven wonen. Kinderen die anders in opvang- en weeshuizen terechtkomen.  
 
De afgelopen jaren hebben we ons voorzichtig en rustig naar de achtergrond 
bewogen en andere stichtingen gesteund. Zoals Kuychi in Urubamba en 
Stichting Niños in Cusco. Daarnaast verzorgden we nog enkele keren de 
kerstlunch in Arequipa.  
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Inmiddels is het 2019 en hebben we een moeilijke beslissing genomen. We 
stoppen met Stichting Patakalas. We verwachten voor het eind van het jaar het 
werk van de stichting af te ronden. En we hebben het volste vertrouwen in de 
stichtingen die we hebben gesteund. Het geld dat we nog op onze rekening 
hadden staan, dat jullie zo gul hebben gegeven, gaat naar hen. In de bijlage 
leest u uitgebreid wat zij doen en hoeveel geld er naar ze toe gaat.  
We hebben ons in de afgelopen dertien jaar allemaal met veel liefde ingezet 
voor de niños in Arequipa en later ook Urubamba en Cusco. En dat had niet 
gekund zonder jullie onvoorwaardelijke steun: financieel, door mee te denken, 
door vrijwilligerswerk te doen en door rommelmarkten en workshops te 
organiseren. Daar zijn we iedereen heel dankbaar voor.  
 
Met deze brief nemen we afscheid van u als donateur. We hopen dat u een 
kijkje neemt op de sites van de stichtingen naar wie de einddonatie gaat. Ook zij 
kunnen hulp goed gebruiken. Bedankt voor de geweldige dertien jaar die we 
samen zij aan zij hebben gestaan. Bedankt voor alle liefdevolle en wijze steun. 
Wij wensen u alle goeds! 
Een warme en trotse groet,  
Hanneke, Marieke, Trees, Britt, Tessa 
 

Stichting Patakalas 
www.patalas.com 
contact@patakalas.nl 
 
 
 

Bijlage 
Op de rekening van Stichting Patakalas staat nog € 14.000. Dat verdelen we op 
de volgende manier over de volgende stichtingen: 
Stichting Kuychi  
Deze stichting ondersteunt het project van de Nederlandse Helena van Engelen 
in Urubamba (omgeving Cusco). Hier krijgen 140 kinderen basisonderwijs: 
kinderen uit kwetsbare gezinnen met grote problemen, zoals armoede, 
(alcohol)verslaving, misbruik en ziekte. Bij Kuychi krijgen zij de kans zich te 
ontwikkelen tot zelfstandige volwassenen. Kuychi heeft een medisch en 
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pedagogisch team dat regelmatig bij gezinnen op huisbezoek gaat om 
voorlichting en hulp te geven. Er is een nauwe samenwerking met school en  
familie.  
www.kuychi.nl 
We sponsoren met € 8.000 drie projecten: 

1. Vervoer voor dertig kinderen die erg ver van school wonen en geen 
geld of andere mogelijkheden hebben om er toch te komen. 
Medewerkers van Kuychi halen hen op met voertuigen van de 
stichting. Dat doen ze iedere dag, van maandag tot en met vrijdag. 
We betalen mee aan de benzine en het onderhoud van deze 
voertuigen.   
 

2. Het team van medische en pedagogische medewerkers van 
Stichting Kuychi bezoekt jaarlijks 130 families met kinderen die bij 
hen op school zitten. Bij de kinderen thuis kijken ze naar de 
omstandigheden. Samen met de ouders schenken ze aandacht aan 
gezondheid en hygiëne. Ze geven advies en zorgen ervoor dat het 
gezin tandenborstels, tandpasta, spiegels, zeep, handdoeken 
enzovoorts heeft. En het belang inzien van het gebruiken van die 
middelen. 

 
3. Project Caries Zero raakt aan ons tandartsproject. 180 Kinderen 

worden behandeld door een tandarts, inclusief medicatie, aanschaf 
van materiaal en het onderhoud daarvan.  
 

Stichting HOOP 
Deze stichting in Arequipa leerden we kennen door Jonne Caldenhoven, 
kleindochter van Trees. Zij deed er met veel plezier en betrokkenheid 
vrijwilligerswerk in 2018. HOOP Peru helpt ouders en kinderen om een weg uit 
de armoede te vinden. Dit doet ze door educatie aan te bieden. Een prachtig 
doel, dat goed past bij onze  waarden. En waaraan we graag € 3.000 doneren.   
http://www.hoopperu.org/ 
 
Stichting Niños 
Met deze stichting kwamen we in 2006 voor het eerst in contact. Hij is 
opgericht door de Nederlandse Jolanda van der Berg die in Peru ging wonen om 


