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Kerkdiensten 
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 
 
Zondag 22 december, 10.00, Kloosterzande, Advent 4 
Voorganger: Ds. Werner (Ede) 
1e collecte: CZWO 2e collecte: Restauratiefonds 
 
Dinsdag 24 december, 21.00, Kloosterzande, Kerstavond 
Voorganger: Ds. de Lang (Zaamslag) 
1e collecte: Warchild 2e collecte: kerk 
 
Woensdag 25 december, 10.00, Hulst, 1e Kerstdag 
Met kindernevendienst! 
Voorganger: Ds. Hovinga 
1e collecte: Kinderen in de knel   2e collecte: kerk 
 
Zondag 29 december, 10.00, Kloosterzande, Oudjaar 
Koffie/thee na de dienst 
Voorganger: Ds. Overduin (em. Hulst) 
1e collecte: Diaconie 2e collecte: kerk 
 
Zondag 5 januari 2020 10.00, Hulst, Nieuwjaar 
Voorganger: Ds. v.d. Jagt (Renesse) 
1e collecte: Mission to Seafarens  2e collecte: Onderhoudsfonds 
 
Zondag 12 januari 2020, 10.00, Kloosterzande 
Voorganger: Ds. Rooze (Antwerpen) 
1e collecte: PSC Antwerpen 2e collecte: kerk 
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Zondag 19 januari 2020, 10.00, Hulst 
Speciale dienst  
Voorganger: -- 
1e collecte: Kerk en vluchteling 2e collecte: kerk 
 
Zondag 26 januari 2020, 11.00 (!), Basiliek Hulst 
Oecumenische dienst 
Voorgangers: ds. Overduin en dhr. Grossert 
 
Kindernevendiensten seizoen 2019-2020  
 

 
 
Kindernevendienst 1e helft 2020 
Beste ouders, 
Lieke Willemse uit Terneuzen verzorgt onze kindernevendienst. 
Ze is leerkracht in het basisonderwijs, haar hobby’s zijn onder andere gitaar 
spelen en zingen.  
www.pgoosthoek.nl 
 
Op de volgende zondagen is er kindernevendienst 
25-12 Kerst  
19-1  (bijzondere dienst rondom thema Voedselbank & Armoede) 
9-2  (dienst in samenwerking met basisschool De Wereldboom) 

http://www.pgoosthoek.nl/
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8-3  (3e zondag in de 40-dagentijd) 
12-4  Pasen 
10-5 
14-6  
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 
 
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. 
 
Meditatie:  
Liedmeditatie over lied 480: Ik wandel in gedachten…*) 
 
Ik wandel in gedachten                                                  
in Gods geboortehuis, Gezegend zijn de nachten 
van kerst, hier ben ik thuis. 
Mijn hart vergeet de wereld 
van haast en regel-druk. 
Hier vind ik Jezus’ kribbe, 
geloof is mijn geluk. 

      *   *   *   

mailto:kindernevendienst@pgoosthoek.nl
http://www.kerkdienstgemist.nl/
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Geen woorden zijn te vinden 
dat ik begrijpen zal 
hoe God als hemels kindje 
moet slapen in een stal. 
U Heer, mijn levensadem, 
het hoogste woord van God, 
vindt minachting op aarde, 
moet slapen in een grot. 

      *  *  * 
Een mus heeft nog zijn nestje, 
zijn eigen heggentak, 
een zwaluw die wil rusten 
vindt veilig onderdak, 
een leeuw kan zich verschansen – 
moet ik mijn God dan zien 
in stro, van iemand anders, 
een stal, zo anoniem? 
                  *   *   * 
Kom in mijn hart en woon er, 
het is geen vreemde plek, 
Uzelf hebt mij veroverd, 
blijf in mij toegedekt. 
Ik ben met ziel en zinnen 
geopend, wonderstil. 
Kom, wikkel U, Heer Jezus, 
in diepten van mijn ziel. 
 
Met u wil ik even stilstaan bij dit nieuwe kerstlied uit Zweden en prachtig 
vertaald door Ria Borkent. Het biedt zowel een nieuw als een vertrouwd geluid. 
Het is een lied dat een mens tekent die, komend uit de drukte van het 
alledaagse bestaan, onder de indruk raakt van de komst van Jezus. Hier vind ik 
Jezus’ kribbe, geloof is mijn geluk. Een nog sterkere reactie kan ik me niet 
voorstellen.   
Maar dan in vers 2 komt de gedachte boven dat er ook iets heel ongerijmds is in 
de wijze waarop dit kind in onze wereld komt: ’hoe God als hemels kindje moet 
slapen in een stal, in een grot!’  
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In vers 3 blijft die verbazing nog doorklinken en een ander Bijbelwoord komt bij 
mij binnen: dat zelfs de Mensenzoon nergens zijn hoofd te ruste kan leggen 
(Mattheüs 8,20).  
Het lied eindigt dan met een verlangen uit te spreken: ‘Kom in mijn hart en 
woon er’, alsof de dichter onderdak wil bieden aan dit kind waar de wereld toch 
geen oog voor heeft. Hij ervaart deze inwoning als een verovering: ‘Uzelf hebt 
mij veroverd, blijf in mij toegedekt’.  
Zo eindigt dit bijzondere lied als een heel intiem en persoonlijk lied van een 
mens die werkelijk met ziel en zinnen zich openstelt voor dit kind, tot in de 
diepten van zijn ziel.  
Natuurlijk is dat maar één aspect van de betekenis van de komst van de 
Mensenzoon in de gestalte van een kind. Want dit kind zal uitgroeien tot de 
Messias die velen tot heil en zegen zal worden, maar ook tegenspraak zal 
ondervinden.  
Mooi om dit lied nu eens meditatief in de tijd van Advent, van Hem die komt en 
gekomen is te overdenken en natuurlijk te zingen op die welluidende Zweedse 
volksmelodie in Noorse variant. Ten slotte wens ik u een betekenisvolle advent 
en kersttijd toe, op weg naar het Licht der wereld, opdat wij er iets van 
weerspiegelen in het duister van deze wereldtijd.  
Pieter Overduin, emeritus predikant,  
*) t: Hans A. Brorsons – ‘Mitt hjerte alltid vanker’ 

vert: Ria Borkent. Op een Zweedse volksmelodie. 
(Uit het liedboek, zingen en bidden in huis en kerk/ 2013, lied 480).  

 

 

 

 
 
Tijdens de kerstdiensten bent u gewend een liturgie te ontvangen van de 
dienst. Dit jaar zal er tijdens de diensten alleen een orde  van dienst aanwezig 
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zijn. Daarom willen we u vragen uw liedboek mee te nemen zodat gasten 
gebruik kunnen maken van de liedboeken in de kerk. 
 
Op 19-01-2020 willen we een bijzondere dienst houden, rondom het thema 
Voedselbank & Armoede. 
We hebben hiervoor contact gezocht met Voedselbank Zeeuws Vlaanderen. 
Bovendien zijn een aantal van onze gemeenteleden van plan ons iets te 
vertellen, over samenstellen van de voedselpakketten alsook over 
Schuldhulpmaatje. 
We hopen u te ontmoeten! 
Mart Verbrugge, Jan Karremans en Sarina de Schepper. 
 
Op 26 januari 2020 is er een oecumenische dienst in de Basiliek in Hulst. 
Deze dienst wordt gehouden in het kader van de gebedsweek. 
Voorgangers zullen zijn: Pieter Overduin (em. Hulst) en dhr. Grossert (RK). 
Een speciale dienst die elk jaar gezamenlijk wordt voorbereid en met een 
speciale omlijsting wordt gehouden. We bevelen deze dienst bij u aan. 
De dienst begint om 11.00 uur. 
 
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). 
 
In Memoriam Marien de Zwart  
Op dinsdag 26 november jl. is na een korte ziekenhuisopname overleden 
Marinus Willem de Zwart. Hij bereikte de leeftijd van 86 jaar en was vanaf 2017 
samen met zijn vrouw Janneke de Zwart-Verplanke woonachtig aan de Jacob 
van Heemskerckstraat 6 te Kloosterzande. Voorheen woonden zij 51 jaar aan de 
Willem Alexanderstraat 10. 
Marien de Zwart was bij velen bekend, mede omdat hij bijna 40 jaar hoofd van 
de Sandeschool te Kloosterzande is geweest. Ook heeft hij voor de samenleving 
op verschillende terreinen veel inzet getoond en altijd belangstelling gehouden. 
Hij ontving daarvoor een Ridderorde.  
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Voor onze protestantse gemeente heeft hij maar liefst 37 jaren werkzaamheden 
verricht, m.n. als het om kerkvoogdijzaken ging. Eerst deel uitmakend van de 
kerkenraad en later ook als administratief medewerker. Ook daarvoor ontving 
hij een draaginsigne.  
In zijn gezegend leven ging zijn aandacht vooral uit naar zijn vrouw Janneke en 
de kinderen Elian en Wilco en later naar hun gezinnen met de drie 
kleinkinderen Eva, Hugo en Carlyn. Mooie herinneringen aan vader en opa 
werden door hen in de afscheidsdienst opgehaald. Ook werd dankbaar 
gememoreerd aan hun 50-jarig huwelijksjubileum in 2017. 
Marien de Zwart was een dankbaar en gelovig mensenkind. Ondanks dat zijn 
gezondheid de laatste jaren steeds meer achteruit ging probeerde hij toch 
zoveel mogelijk positief in het leven te staan. 
Janneke en de kinderen zijn hem daarbij tot grote steun geweest.  
De uitvaartdienst vond zaterdag 30 november plaats in de Hof te Zandekerk en 
aansluitend werd hij begraven op de Algemene Begraafplaats aldaar. Bij zijn 
leven werden de woorden van Psalm 23 en uit Johannes 10 over Jezus als de 
goede herder betrokken.  
Uw oud-predikant ds. Pieter Overduin leidde de uitvaartplechtigheid.  
Het was bijzonder dat zovelen bij zijn afscheid aanwezig waren.   
Ons medeleven gaat uit naar zijn vrouw, de beide kinderen, de kleinkinderen en 
naaste familie; naar allen die Marien de Zwart van dichtbij hebben 
meegemaakt.                                                                                  ds. Pieter Overduin. 
 
Gemeenteberaad  
We zijn op dit moment al een ruim een half jaar vacant en zijn heel blij dat we 
sinds een aantal maanden Peter Morée als pastoraal medeweker in ons midden 
hebben. Dit geeft ons als beroepingscommissie de tijd om met elkaar te kijken 
naar welk profiel wij passend vinden voor onze gemeente en met name voor de 
toekomst van onze gemeente.  De beroepingscommissie heeft een profiel 
opgesteld en wil deze graag met u delen en hierover in gesprek gaan. Daarnaast 
willen we u informeren over de vorderingen in de samenwerking in de regio 
met onze collega PKN gemeentes.  
Daarom willen we u uitnodigen voor een gemeenteberaad. Deze zal gehouden 
worden op zondag 2 februari 2020 na de ochtenddienst in Kloosterzande. 
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Missie en visie 
De kerkenraad heeft de Missie en visie vastgesteld. Dit is tot stand gekomen na 
gemeenteberaad en overleg met onze consulent ds. J. Verlinde. 
Deze Missie en visie zal ook worden gebruikt bij het opstellen van de 
profielschets. Zoals tijdens het gemeenteberaad is besproken, zal de inhoud ook 
periodiek worden geëvalueerd en zo nodig worden herzien. 
 
Missie 
De gezamenlijke basis van waaruit wij als PG Oosthoek gemeente  willen zijn, is 
verwoord in de Kerkorde van de PKN; daarin herkennen wij het gezamenlijke 
geloof in Vader, Zoon en Heilige Geest, God die onze Schepper en Bevrijder is, 
Hij die levend maakt en vernieuwt. De Bijbel is onze bron van inspiratie. 
Wij geloven dat vanuit de liefde van God elk mens waardevol is. 
Iedereen die zich hierdoor voelt aangesproken, nodigen wij van harte uit om op 
zijn/haar eigen wijze deel te nemen aan de wereldwijde beweging van 
christenen die gericht is op het welzijn van mensen. 
 
Visie 
Op basis van het fundament dat verwoord is in de missie stelt PG Oosthoek zich 
op als een open en toegankelijke christelijke gemeente. 
Hierbij richt zij zich op het ontwikkelen en stimuleren van een pastorale en 
diaconale houding om er zo te kunnen zijn voor een ieder die op onze weg 
wordt gebracht. Dit zien wij als een opdracht aan een ieder die bij de gemeente 
behoort of zich daarbij thuis voelt. 
PG Oosthoek zoekt naar vernieuwende en inspirerende  vormen van kerk-zijn 
om op die manier meer mensen te betrekken bij Gods goede boodschap. 
Daarbij speelt ook altijd de vraag: Hoe vertalen we de Bijbelse verhalen in hun 
context, zodat het voor ons geloofsverhalen kunnen worden? 
Wij, als PG Oosthoek, voelen ons geroepen om mensen gelegenheid, tijd en 
ruimte te bieden om God en elkaar te ontmoeten met diverse activiteiten die 
mensen uitdagen, prikkelen en aan het denken zetten. 
Bij al onze activiteiten zijn we een open gemeente, zodat iedere bezoeker zich 
van harte welkom weet. 
Wij zien het als een belangrijke taak voor de kerk in het algemeen en voor de 
PG Oosthoek in het bijzonder om in de komende jaren juist ook in deze regio 
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met de toenemende vergrijzing en individualisering deze missie en visie te 
kunnen blijven uitdragen en invullen. 
 
Avondmaal in kleine kring  
Dinsdag 26 november zijn ds. Verlinde en Peter Morée samen in de Blaauwe 
Hoeve het Avondmaal in kleine kring voorgegaan. We kijken terug op een 
mooie dienst. De kerkenraad zal, wanneer we nog vacant zijn, medio mei 2020 
nogmaals beide heren vragen een dienst van Avondmaal te begeleiden. Indien u 
hieraan deel wilt nemen maar afgelopen avondmaal geen uitnodiging heeft 
gehad, dan kunt u dat te kennen geven bij onze scriba, dhr. A. Fokker per mail: 
scribaat@pgoosthoek.nl of telefonisch: 06 53 64 23 28. 
 
Uit de kerkenraad 
Uit de kerkenraad van 24 oktober 

• De begroting van de diaconie is goedgekeurd 

• Remembrance day: voorbereidingen van de speciale dienst zijn in volle 
gang; 

• De door de synode voorgestelde wijzigingen in de kerkorde geven geen 
aanleiding tot opmerkingen van onze kerkenraad; 

• De data van de kerkenraadsvergaderingen wordt vastgesteld. De 
vergaderingen beginnen voortaan om 20.00 uur; 

• De missie en visie is aangepast na het gemeenteberaad en wordt nog 
aangevuld/aangepast aan de hand van een bijdrage van ds. J. Verlinde. 
Op de volgende vergadering zal deze worden vastgesteld; 

• In beide kerken worden kaarten op voorhand op voorraad gehouden, 
zodat bij bijzondere aangelegenheden een kaart voorhanden is die door 
de gemeenteleden kan worden getekend; 

• Er wordt gewerkt aan een gezamenlijke maaltijd voor mensen die 
geregeld bij de Voedselbank een maaltijd komen halen; 

• Een brief voor nieuwe inwoners/leden van de gemeente wordt 
aangepast. Na vaststelling wordt deze brief door de voorzitter getekend 
en is deze voor gebruik beschikbaar; 

• Avondmaal in kleine kring: binnenkort wordt in overleg met ds. Verlinde 
een Avondmaal dienst in de Blaauwe Hoeve georganiseerd. Betrokken 
bewoners/belangstellenden krijgen een uitnodiging; 

mailto:scribaat@pgoosthoek.nl
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• Met ingang van 1 januari 2020 kunnen er enige advertenties in het 
kerkblad worden opgenomen. 

• Volgende vergadering in Hulst op donderdag 28 november 2019. 
A. Fokker, scriba 
 
Data kerkenraadsvergaderingen 2020 
De vergaderingen zijn overwegend op donderdagavond, beginnen om 20.00 uur 
en zijn afwisselend in Hulst (kerkenraadskamer) en Kloosterzande 
(Poortgebouw). 
16 januari Hulst  
5 maart  Kloosterzande 
9 april  Hulst 
28 mei  Kloosterzande 
2 juli  Hulst 
20 augustus Kloosterzande 
24 sept. Hulst 
29 oktober Kloosterzande 
3 december Hulst 
 
Terugblik op de viering Remembrance Day 75 jaar bevrijding op 10-11-2019 in 
de Hof te Zandekerk.  
Op 10 november j.l. werd er een bijzondere dienst in de Hof te Zandekerk in 
Kloosterzande gehouden. Door een 90-tal mensen werd deze bijgewoond. 
In samenwerking met Stichting Oorlogsgraven “Commonwealth’’ en de 
Protestantse gemeente Oosthoek werd  aandacht geschonken aan 
‘Remembrance Day’, waarbij wereldwijd het einde van de Eerste - maar vooral 
in onze context van Zeeuws Vlaanderen - de Tweede Wereldoorlog werd 
herdacht. 
Aan deze dienst werd o.a. medewerking verleend door em. predikant ds. Pieter 
Overduin, mw. Ilse Thuy van de genoemde stichting, door burgemeester  
Jan-Frans Mulder, die sprak over de grote betekenis de gebeurtenissen uit de 
oorlog en de verhalen van de slachtoffers te blijven vertellen, ook met het oog 
op de komende generaties. Muzikaal was er medewerking door het 
koperkwintet en door een piperspeler, naast enkele vaandeldragers. 
Er waren in deze dienst ook enkele gasten uit Canada aanwezig, die als familie 
op de dag ervoor aanwezig waren bij de onthulling van het nieuwe 
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 bij Paal (locatie ‘t Schor). Het betrof hier 
de neergeschoten bommenwerper in 
Saeftinghe, (d.d. 19/20 febr. 1944), waarbij 
7 bemanningen het leven lieten (zie foto).  
 
 
 
 
 
 

Enkele momenten uit de Remembranceday dienst: 
In de predicatie van ds. Overduin stond onze oud-predikant ook stil bij de door 
de gelegerde militairen geschonken Engelse bijbel en wat voor hen de 
boodschap uit de Bergrede (de zaligprijzingen) en het boek Openbaring over de 
nieuwe hemel en aarde voor betekenis heeft gehad.   
In het gedachtenisgedeelte van de dienst  werden ook enkele andere voorvallen 
uit de oorlog gememoreerd, zoals het verblijf van de Engelse soldaten in 1944 in 
de toenmalige hervormde kerk en de aangrijpende verhalen over enkele 
personen die het leven lieten in de oorlog of slachtoffer werden van het 
oorlogsgeweld, zoals de beschieting bij de kerktoren van de Basiliek.  
Afsluitend werden maar liefst de 58 namen genoemd van alle gevallenen uit de 
voormalige gemeente Hontenisse, zoals dit eerder al gebeurde tijdens een 
plechtigheid in Hulst waar de daar gevallen slachtoffers werden herdacht. Dit 
alles in het kader van de herdenkingen rond 75 jaar bevrijding in dit deel van 
ons land.  
Bijzonder om dit zo met elkaar te mogen gedenken. Na afloop van de dienst 
werd een krans gelegd bij de drie oorlogsgraven op de Algemene begraafplaats 
te Kloosterzande. Ook daar klonk de last post en werd een bekend lied op de 
pipe gespeeld.  
We zijn dankbaar voor alle goede medewerking die er was om deze 
gedenkwaardige dienst in het teken van remembranceday te kunnen 
organiseren. Het geheel kreeg door de liederen en de muzikale bijdragen een 
bijzonder karakter. Dank aan allen die dit mede mogelijk maakten.  
De 1e rondgang collecte was voor de stichting Oorlogsgraven. 
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Zie hier de kaarsenstandaard met daarnaast de kransen met de bekende 
klaprozen (zgn. Poppy's) die na de dienst bij de drie oorlogsgraven werden 
geplaatst (P.J.H.J. Overduin). 
 
KERK in actie & SCHULDHULPMAATJE 
Middels dit stukje wil ik u informeren over het project SchuldHulpMaatje. 
Eerst nog een stukje geschiedenis, 
In december 2017 is de intentieverklaring ondertekend door de Rooms 
Katholieke kerk en Protestantse kerk van Hulst. Deze samenwerking is 
gezamenlijk met Hulst voor Elkaar en de gemeente Hulst. 
Visie: 
Naastenliefde is onze basis met het evangelie daarbij als inspiratiebron. Dat 
betekent dat elk mens aandacht zorg en ondersteuning verdient. Met 
SchuldHulpMaatje willen we een structurele bijdrage leveren aan de aanpak 
van de toenemende schuldenproblematiek. Deze aanpak, die aanvullend is op 
de reguliere schuldverlening, is gebaseerd op samenwerking met overheden en 
maatschappelijke organisaties. Hiermee versterken wij de diaconale inzet van 
kerken, christelijke geloofsgemeenschappen en organisaties. 
Doel: 
Het doel van SchuldHulpMaatje is om mensen met (dreigende) schulden 
vroegtijdig te bereiken, hen hulp te bieden via internet en met getrainde 
vrijwilligers, die deskundig en op persoonlijke wijze kunnen helpen naar een 
schuldenvrij leven. Begeleiding in gedragsveranderingen en financiële 
zelfredzaamheid staat daarbij centraal. 
Het signaleren is i.v.m. privacy lastig, maar hier hebben we als gemeente een 
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taak. Als u weet dat iemand financiële zorgen heeft en er voor openstaat deze 
te delen, en gezamenlijk met een maatje op te lossen, meldt u dit dan bij de 
diaconie of bij de coördinator van SchuldHulpMaatje Rob van der Hulst,  
tel. 0633580176 of via de mail: coordinatorhmhh@gmail.com  of bij 
ondergetekende. 
Voor alle duidelijkheid SchuldHulpMaatje geeft geen financiële hulp, maar zal 
naast de hulpvrager gaan staan om samen een oplossing te bedenken.  
Er zijn in Hulst 7 maatjes actief. Dit is allemaal op vrijwillige basis. Al deze 
mensen hebben een AVG verklaring (bewijs van goed gedrag) en tekenen bij 
certificering, een geheimhoudingsplicht. 
De maatjes worden ondersteund door de coördinator. Er vinden regelmatig 
ontmoetingen plaats met coördinator en maatjes om ervaringen te delen. Er is 
ook regelmatig contact tussen coördinator en bestuur. 
Wil je hulp bij schulden, of wil je weten hoeveel mensen ermee te maken hebben 
in je omgeving en wat dat voor hen kan betekenen kijk dan op 
www.samenhartvoormensen.nl  ook kunt u via facebook zien wat Schuld-
HulpMaatje Hulst voor u kan betekenen. 
Het bestuur bestaat uit 5 personen, deze hebben als taak de PR te verzorgen, 
afspraken met burgerlijke en kerkelijke gemeenten te maken. Samen met Hulst 
voor Elkaar en de maatjes te ondersteunen.  De financiën komen o.a. via 
fondsen (Oranjefonds Kansfonds) en kerken, deze financiële hulp is nodig voor 
scholing e.d. 
Namens de PG Oosthoek heb ik zitting in het bestuur, dus als er vragen zijn 
neem gerust contact op. 
Clara Dekker-van Cadsand 0610055822 of via de diaconie. 
 

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 per mail 
aangeven bij onze scriba dhr. A. Fokker:  scribaat@pgoosthoek.nl 
 
Begroting Diaconie 2020 
Op de kerkenraadsvergadering van 24 oktober jl.werd de begroting van de 
diaconie voor 2020 vastgesteld. Een samenvatting van de begroting vindt u 
hieronder. De volledige versie kan ingezien worden bij de administrateur van de 
diaconie, Maarten Tanis, na het maken van een afspraak via tel. 06-1727-6966 

mailto:coordinatorhmhh@gmail.com
http://www.samenhartvoormensen.nl/
mailto:scribaat@pgoosthoek.nl
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of e-mail mtanis@zeelandnet.nl, gedurende de eerste twee weken na 
verschijning van dit blad. 

Diaconie Protestantse Gemeente Oosthoek 
Begroting 2020  –  Verkort overzicht 
 
Staat van Baten en Lasten  Begroting    

2020 
Begroting 

2019 
Rekening 

2018 
Opbrengsten en Baten    
Opbrengsten onroerende zaken  17.700 17.400 17.698 
Opbrengsten uit rente, dividenden  
en beleggingen 

8.890 11.400 9.023 

Opbrengsten levend geld 3.100 2.950 2.966 
Door te zenden collecten en giften 3.450 3.500 3.225 
Totaal baten 33.140 35.250 32.911 

 
Uitgaven en Kosten    

Kosten overige eigendommen en 
inventarissen 

9.840 2.850 9.185 

Lasten kerkdiensen en kerkelijke 
activiteiten 

1.500 1.350 1.432 

Verplichtingen/bijdragen aan andere 
organen 

2.100 2.200 1.947 

Kosten beheer, administratie en 
archief 

1.100 1.600 808 

Rentelasten/bankkosten 300 350 298 

Diaconaal werk plaatselijk 7.200 8.000 7.163 

Diaconaal werk regionaal/landelijk 2.450 3.500 2.578 

Diaconaal werk wereldwijd 3.700 3.100 4.318 

Afdracht door te zenden collecten en 
giften 

3.450 3.500 3.225 

Totaal lasten 31.640 26.450 30.953 

    

Saldo baten – lasten  1.500 8.800 1.958 
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Mutaties bestemmingsreserves/-
fondsen 

   

Onttrekking bestemmingsreserves/-
fondsen 

1.000 1.200 896 

Toevoeging  bestemmingsreserves/-
fondsen 

-2.500 -10.000 -2.500 

Totaal mutaties 
bestemmingsreserves/-fondsen 

-1.500 -8.800 -1.604 

    

Resultaat 0 0 354 
 
Terugblik op de toerustingsdag contextueel bijbellezen (CBL), Hoek. 
Hoek 26 oktober 2019. 
Onderwerp: De grenzen van zelfredzaamheid.  
Vraag: Heeft de bijbel ons nog iets nieuws te vertellen? 
Onder leiding van Inge Landman (Kerk in Actie) en Aart Houweling (predikant 
Oostburg) gingen 15 personen uit de regio  Zeeuws-Vlaanderen met elkaar  
in gesprek. 
De meeste aanwezigen gaven na afloop aan verrast te zijn door de verschillende 
nieuwe inzichten die de bespreking van de tekst had opgeleverd.  
De tekst lijkt dichterbij het persoonlijke leven te komen.  
Aan het begin van de dag leek het een grote uitdaging om met 15 mensen die 
verschillende visies hebben, in gesprek te gaan. Door te vragen en te luisteren 
bleken de tegenstellingen lang zo groot niet. Deze manier van bijbellezen stijgt 
uit boven geloofsverschillen. Eerst wordt er over de eigen context gesproken,  
daarna wordt het handelen van de personen en groepen in het verhaal 
uitgebreid bekeken en vervolgens wordt er (terug) naar het eigen handelen 
gekeken. Iedereen was het erover eens; de bijbel heeft ons nog iets te 
vertellen! Dit werkt voor de dagelijkse praktijk en is inspirerend! 
Vervolg: 
De toerusting lijkt voor herhaling vatbaar. Inge Landman en  
ds. Aart van Houweling gaan de mogelijkheid voor een training  
in Zeeuws-Vlaanderen onderzoeken, zodat groepen steeds meer zelfstandig 
hiermee aan het werk kunnen gaan. Informatie: avanhvdm@zeelandnet.nl 
 
 

mailto:avanhvdm@zeelandnet.nl
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Samenvatting van de inhoud: 
Voor het gesprek werd er gebruik gemaakt van de methode “Op verhaal 
komen”. Een methode van “contextueel bijbel lezen” (CBL).  
De methode kent vaste onderdelen: 

ZIEN; Wat zie je in je eigen leven.  
Voor deze dag: ‘de grenzen van zelfredzaamheid?’ 

TEKST; Lezen uit de bijbel. 
Voor deze dag: Lezing uit Marcus 10: 46-52  Wat haal je uit de tekst? 

HANDELEN; En hoe is het dan in onze huidige context?  
 
Lees meer over de methode ‘Op verhaal komen’ op 
www.kerkinactie.nl/bijbellezen.  
 
Sarina de Schepper-Dekker, 
Protestantse gemeente Oosthoek (Hulst/Kloosterzande). 
Tevens ZWO-contactpersoon Zeeuws-Vlaanderen, 
namens de Zeeuwse ZWO commissie binnen de Classis Delta. 
 

 
 

http://www.kerkinactie.nl/bijbellezen
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Groene Kerk PG Oosthoek.  
 

   
 

Welk type mok moeten we kiezen, rekening houdend met het milieu.  
Verschillen tussen stenen mok en bekertje: 
Er zijn minder grondstoffen en energie nodig voor een plastic wegwerpbekertje 
dan voor een stenen mok of kopje. Maar een mok gaat duizenden keren mee. 
Als je de milieu-impact van de productie verdeelt over alle drankjes die je met 
een kopje neemt, dan blijkt de impact per drankje ongeveer even hoog te zijn. 
 
Het milieuaspect zit vooral in de productie en de wijze van gebruik.  Een stenen 
kopje gaat veel langer mee, maar door het  afwassen met warm water, is er 
toch weer een milieubelasting. 

Een plastic beker kost minder grondstoffen en energie om te produceren, en 
wordt meestal maar eenmalig gebruikt. Wordt het plastic op de juiste manier 
gerecycled, dan is plastic niet méér belastend dan stenen bekers.  

Papieren bekertjes hebben een milieuvriendelijker imago, maar zijn dat niet. Bij 
de productie van papieren bekertjes komen wel minder broeikasgassen vrij. 
Maar voor het maken van papier zijn bomen nodig, en die nemen veel 
landbouwgrond in beslag - ook dat is milieubelasting. Om goed te kunnen 
vergelijken heeft Milieu Centraal de broeikasgassen die vrijkomen door plastic 
wegwerpbekertjes en afwasbare mokken omgerekend naar landgebruik; de 
papieren bekertjes vereisten meer ruimte - er is dus geen milieuvoordeel.  

Papieren bekers worden ook maar eenmalig gebruikt. Vervolgens moeten ze bij 
het restafval, omdat er een soort plastic laagje inzit om waterdicht te maken. 
Kunnen dus niet bij het papierafval om te worden gerecycled. Er zijn wel 
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bedrijven die dit doen, maar dan gaat het om heel grote hoeveelheden. Dit is 
voor ons als ‘klein’ verbruikers niet interessant. 
Ook de manier van afwassen maakt niet veel uit. Een afwasmachine met een 
milieuprogramma is alleen rendabel als die geheel gevuld kan worden. Met de 
hand afwassen kost water dat ook weer opgewarmd  moet worden door gas of 
elektriciteit.  
 

Hieronder een schema gemaakt door Milieu Centraal: 
 

Rangorde van bekers 
Er zijn papieren en plastic bekertjes (met en zonder houder) en stenen bekers 

voor koffie of thee. 
Alle bekers zijn te verdelen in twee groepen: de tabel laat ze zien. 

 

Milieuvriendelijkst Minst milieuvriendelijk 

Plastic wegwerpbekertjes die 
gerecycled worden 

Plastic wegwerpbekertjes die 
verbrand worden 

Stenen mokken gewassen in volle, 
energiezuinige afwasmachine 

Stenen mokken afgewassen onder 
stromende warmwaterkraan 

Plastic inzetbekertjes (wegwerp) 

met houder (zowel hergebruikt als 

verbrand met restafval) 

 

Milieu Centraal heeft de broeikasgassen die vrijkomen tijdens productie, 
gebruik en het afdanken opgeteld. Daaruit blijkt een weliswaar klein, maar wel 
belangrijk verschil in broeikasgasuitstoot. 
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Papieren bekertjes staan er niet bij; ze hebben wel de laagste CO2-uitstoot 
maar hier vermelden zou een vertekend beeld geven: de meeste 
milieubelasting van papieren bekertjes zit in een ander soort milieubelasting,  
Wij als ‘klein’ verbruiker  kunnen het meest milieubewust koffiedrinken in: 
plastic bekers , die op de juiste manier gerecycled worden of stenen bekers, die 
we gezien het kleine aantal dan het best met de hand afwassen. 
Conclusie: 
Vanaf 2020 schenken we onze fair trade koffie en thee weer in stenen 
kopjes/theeglazen! We hebben deze voldoende in voorraad. Er is geen 
afwasmachine en aanschaf lijkt niet direct interessant, althans niet voor 
aantal kopjes dat we gemiddeld gebruiken. 
Verdere groene actie plannen: de kerkrentmeesters laten de zolder 
(jeugdzolder) in de kerk van Hulst isoleren in 2020. En ze blijven de optie om 
zonnepanelen te plaatsen onderzoeken. 
Groet van de ZWO commissie, Mart, Sarina en Rina. 
 
Inzameling van mobieltjes, cartridges, ansichtkaarten en postzegels 
Weggooien, dat doet u toch niet?  
Weet u niet wat u moet doen met oude mobieltjes, lege cartridges of oude 
ansichtkaarten en postzegels?  
Zamel ze in voor het werk van Kerk in Actie. Daarmee kunnen we samen nog 
meer mensen in de wereld een mooie toekomst geven. 
In beide kerkgebouwen staan houten inzamelboxen! 
https://www.kerkinactie.nl/kom-in-actie/acties/organiseer-een-
inzamelingsactie 
 
Nieuws van de ZWO commissie. 
Zeeland voor Pakistan stopt, vanaf 2020 start de steun aan een ander project. 
Een bijzondere samenwerking! Zo mogen we ‘Delta voor Indonesië’ wel 
noemen. Ruim vijftig gemeenten uit de ringen Zeeuws-Vlaanderen, De 
Bevelanden, Walcheren, Schouwen-Duiveland/Tholen, Goeree-
Overflakkee/Voorne-Putten/Rozenburg en Hoeksche Waard zetten zich samen 
in voor drie Kerk in Actie-projecten in Indonesië, vanaf 2020.  
https://www.kerkinactie.nl/projecten/delta-voor-indonesie OF 
https://www.gelovenindedelta.nl/zwo/ 
 

https://www.kerkinactie.nl/kom-in-actie/acties/organiseer-een-inzamelingsactie
https://www.kerkinactie.nl/kom-in-actie/acties/organiseer-een-inzamelingsactie
https://www.kerkinactie.nl/projecten/delta-voor-indonesie
https://www.gelovenindedelta.nl/zwo/
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De Delta & Indonesië: wat hebben ze met elkaar? 
De meest opvallende overeenkomst die de inwoners van de Delta met 
Indonesiërs hebben, is dat ze beide eilandbewoners zijn! Hoewel Indonesië uit 
heel wat meer eilanden bestaat dan de Delta (maar liefst 17.508!) weten beiden 
wat het is om tussen het water te wonen en soms ook de strijd ermee aan te 
moeten gaan. Beiden bekend met visserij en vruchtbare landbouwgronden. 
Wat Nederland en Indonesië natuurlijk ook met elkaar verbindt is de 
geschiedenis. In 1596 voer het eerste schip vanuit Nederland naar Oost-Indië. 
De Verenigde Oost-Indische Compagnie (VOC) stichtte en veroverde vervolgens 
allerlei handelsplaatsen aan de kusten van de Indonesische eilanden. Onze 
koloniale geschiedenis is niet iets om trots op te zijn. Toch zult u als 
Nederlander in Indonesië enkel vriendelijkheid ontmoeten. En misschien wel 
een paar oudere mensen die nog vloeiend Nederlands spreken! 
De Delta steunt de volgende projecten in Indonesië: 

• Een beter inkomen voor Javaanse boeren 
• Een betere toekomst voor straatkinderen in Yogyakarta 
• Sterke vrouwen in de kerk op Papoea 

 
Groet, Sarina de Schepper-Dekker,  
Protestantse gemeente Oosthoek tevens ZWO-contactpersoon Zeeuws-
Vlaanderen, namens de Zeeuwse ZWO commissie binnen de Classis Delta. 

Van de kerkrentmeestertafel 
De begroting 2020 van de kerkrentmeesters ligt ter inzage bij dhr. Leenknecht 
vanaf 12 december t/m 19 december. Gelieve eerst een afspraak te maken per 
mail via pm-krm@pgoosthoek.nl 
 

https://www.kerkinactie.nl/projecten/betere-voedselvoorziening-door-duurzame-landbouw
https://www.kerkinactie.nl/projecten/opvang-voor-straatkinderen-in-yogyakarta
https://www.kerkinactie.nl/projecten/versterken-van-kerkelijk-vrouwenwerk-in-papua
mailto:pm-krm@pgoosthoek.nl
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Collectes en giften 

Datum Kerkvoogdij Diaconie 

27 okt € 57,30 Kerk  € 58,85 Ned. Bijbelgenootschap 

03 nov € 40,50 Kerk  € 51,65 Zending 

10 nov € 80,91 Restauratiefonds € 209,26 St Oorlogsgraven 

17 nov € 47,05 Kerk € 54,40 Diaconie 

24 nov € 63,55 Kerk € 66,40 Rouwzorg 

01 dec € 65,75 Kerk  € 78,25 Voedselbank 

Hulst , Avondmaal in kleine kring € 21,00 Voor Diaconie. 
Alle gevers hartelijk dank voor uw bijdrage 
Met vriendelijke groet, 
Jeroen Leenknecht, Penningmeester 
 

 
 

TAIZE-AVONDGEBED 
Met als thema: 

“Wat moeten we doen om goed te leven?” 
Datum: donderdag 12 december 2019 

Tijd: 19.30 uur 
Plaats: H. Catharinakerk te Hengstdijk 

Voel je welkom om te komen! 
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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. 
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 uw kerkblad. 
 

 
 
 
Zaterdag 14 dec.  Stichting 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.  

Woensdag 25 dec. Kerstdienst, aanvang 10.00 uur. 
Op deze morgen zal er ook een kindernevendienst 
zijn! 

Donderdag 16 jan. Kerkenraadsvergadering om 20.00 uur te 
Kloosterzande 
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