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Kerkdiensten 
Zondag 1 maart 2020, 10.00, Kloosterzande 
1e zondag van de 40-dagentijd, Koffie drinken na de dienst 
Voorganger: Ds. Dees 
1e collecte: Zending   2e collecte: kerk 
 
Zondag 8 maart 2020, 10.00, Hulst 
2e zondag van de 40-dagentijd 
Voorganger: Ds. v.d. Weerd  
1e collecte: Missionair werk  2e collecte: kerk 
 
Zondag 15 maart 2020, 10.00, Kloosterzande 
3e zondag van de 40-dagentijd 
Voorganger: Ds. v.d. Kaaij (Aardenburg) 
1e collecte: KIA Zuid Soedan  2e collecte: kerk 
 
Zondag 22 maart 2020, 10.00, Hulst 
4e zondag van de 40-dagentijd, Koffie drinken na de dienst 
Voorganger: Ds. den Hollander 
1e collecte: Roosevelthuis-Cl. Delta 2e collecte: kerk 
 
Zondag 29 maart 2020, 10.00, Kloosterzande 
5e zondag van de 40-dagentijd 
Voorganger: Ds. Veldhuis 
1e collecte: KIA Ghana   2e collecte: kerk 
 
Zondag 5 april 2020, 10.00, Hulst 
6e zondag van de 40-dagentijd, Palmpasen 
Voorganger: Ds. Werner (Ede) 
1e collecte: JOP   2e collecte: kerk 
 
Donderdag 9 april 2020, 19.30, Kloosterzande 
Witte donderdag 
Voorganger: Ds. Dees 
1e collecte: PDC De Herberg  2e collecte: Restauratiefonds 
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Vrijdag 10 april 2020, 19.30, Hulst 
Goede Vrijdag 
Voorganger: Ds. Werner (Ede) 
collecte: kerk 
 
Zaterdag 11 april 2020, 21.00, Kloosterzande 
Paaswake 
Voorganger: Ds. Werner (Ede) 
collecte: kerk 
 
Zondag 12 april 2020, 10.00, Hulst 
1e Paasdag 
Voorganger: Ds. Overduin (em. Hulst) 
1e collecte: India, kinderen in de knel 2e collecte: Onderhoudsfonds 
 
Zondag 19 april 2020, 21.00, Kloosterzande 
Themadienst Vluchtelingenwerk 
Voorganger: Mw. A. Veenhoven 
1e collecte: St. Leergelden  2e collecte: kerk 
 
Kindernevendienst 
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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.  
Op de volgende zondagen is er kindernevendienst:  
Zondag 8 maart 
Zondag 12 april (Pasen) 
Zondag 14 juni 
  
Het is voor Lieke fijn om te weten hoeveel kinderen er aanwezig zijn.  Daarom 
kunt u twee weken voor de kindernevendienst een mail ontvangen van de 
kindernevendienst met mogelijkheid voor opgave (indien je dit wenst, horen we 
dat graag). 
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. 
 
Terugblik kinderen in de kerk – 2 februari j.l. 
De speciale dienst met en door kinderen op 2 februari werd door iedereen als 
zeer geslaagd ervaren. De kerk in Hulst was gevuld met vele kinderen en hun 
ouders. Het koortje en de kinderen van de school hebben zeer goed werk 
verricht.  
De officiële evaluatie zal nog plaatsvinden, maar de opzet is zeker voor 
herhaling vatbaar!  

mailto:kindernevendienst@pgoosthoek.nl
mailto:pvanvoren@zeelandnet.nl
http://www.kerkdienstgemist.nl/
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Meditatie 
Citaat: ‘Jezus ging met Petrus, Johannes en Jacobus de berg op om te bidden’ 
Lucas 9:28 
 
Jezus trekt zich terug in de stilte. Samen met een paar van zijn leerlingen 
beklimt hij een berg om daar stil te zijn, tot God te bidden. 
Zelfs Jezus die zo verweven was met God de Vader had het nodig zich terug te 
trekken en ruimte te maken voor het gebed. Als hij dat nodig heeft, wij des te 
meer. 
 
En dan opeens zijn daar Mozes en Elia, zijn lichtende voorbeelden. Van 
kindsbeen af heeft hij, Jezus het joodse jongetje, met hen verkeerd, steeds is hij 
in gesprek geweest met die twee, met de Thora en de Profeten. Nu verschijnen 
zij hem. Alsof de Heer hen gestuurd heeft om hem te kracht te geven. De twee 
gestalten die hem vanaf de wieg zo nabij zijn geweest, zullen hem ook 
vergezellen tot het graf. In de Thora en de profeten staat al geschreven hoe het 
met de Messias zal aflopen.  
Ze spreken met hem over het levenseinde dat Hij in Jeruzalem zal moeten 
volbrengen. 
 
Jezus straalt als hij hun vertrouwde gestalten ziet. Lijden en dood wachten hem, 
maar op die berg is het al even Pasen.  
Jezus weet: hij zal volharden, zoals Mozes en Elia vóór hem. Zijn kleed zal met 
bloed worden doordrenkt, maar in Gods heerlijkheid zal het witter zijn dan 
sneeuw.  
 
Een topervaring. De Thora, de Profeten en het Evangelie ontmoeten elkaar. De 
tijd telt niet meer, de klokken staan stil.  De eeuwigheid ademt even in de tijd.  
 
Om kracht te vinden op de weg die je gaat is het belangrijk om net als Jezus je 
af en toe af te zonderen om in het gebed God te zoeken. Dat je daar weer wordt 
geplaatst in het Grote Verhaal van God met mensen.  
 
Verstilling in je hart – door gebed, zingen van liederen, de ruimte in de natuur 
opzoeken, het aandacht lezen van de bijbel  - het  is niet zaligmakend, maar het 
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kan je wel helpen om de stem van Zaligmaker te verstaan. De stille stem van 
God. En je zo helpen om de weg te vinden in dit leven die je moet gaan. 
 
Gun jezelf dat eens. 
 
Een goede weg naar Pasen gewenst! 
 
Ds. Jan Verlinde 
 
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). 
 
Belevingsviering voor en met cliënten van Tragelzorg  
Tragelzorg zou graag in samenwerking met vrijwilligers vanuit onze gemeente 
een kleinschalige belevingsviering organiseren in de huiskamer van cliënten. Dit 
zodat het contact tussen de kerk en de cliënten behouden kan blijven.  
Tragelzorg is op zoek naar iemand die gitaar zou kunnen spelen bij 1 
woonlocatie. Daar willen we de cliënten tussen alle drukte van de dagelijkse 
zorg en midden in de donkerte van de winter een moment van warmte 
aanbieden door de knusheid van samen liedjes zingen en een klein verhaal over 
warmte/kou te beleven. Alleen al het feit dat u speciaal voor hem of haar komt, 
betekent veel voor een cliënt. 

Indien u hierin graag iets wil betekenen of vragen heeft kunt u contact 
opnemen met Digna van Liere d.vanliere@tragel.nl of telefonisch via 
0627036989. 

CBL bijeenkomsten PG Oosthoek 

17-3, 21-4, 19-5  (let op: alle data zijn op dinsdag).  
Aanvang 19.45, inloop 19.30. Consistorie Hulst. (Afsluiting om 22.00 uur) 
Info via Ineke Proost en Sarina de Schepper 
 

mailto:d.vanliere@tragel.nl
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Uit de kerkenraad 
Uit de kerkenraad van 23 januari 2020 

• Het bijhouden van het bloemenrooster kost best veel werk door allerlei 
wijzigingen. Binnenkort wordt het makkelijker, als LRP beschikbaar is. De 
kerkenraad stelt een werkgroepje samen om te kijken of de tot nu toe 
gehanteerde gewoonte om bloemen te verzorgen voor mensen die 80 jaar 
of ouder zijn geworden, gehandhaafd blijft. 

• Er zal een gesprek zijn met mw. Proost en mw. de Schepper m.b.t. de 
uitbreiding van de diaconie. 

• Het moet duidelijker worden dat bij familieomstandigheden (overlijden, 
ziekte etc.) contact opgenomen moet worden met de scriba of de voorzitter 
van de kerkenraad 

• Een 3-tal zondagen in 2020 zijn zonder voorganger door afzeggingen. 
Wellicht kan op deze zondagen een speciale dienst worden gehouden met 
een thema.  

• Er wordt nagedacht om met de bid- en dankdag iets speciaals te doen, 
bijvoorbeeld voor de Voedselbank.  

• De scriba heeft het erg druk door de verschillende taken die hij op zich 
heeft genomen. Er wordt gezocht naar een oplossing, bijvoorbeeld om 
vanuit de gemeente ondersteuning te laten geven bij het wekelijks 
terugkerende preekrooster en de bijbehorende Orde van Dienst. 

• Er worden nieuwe koffiedames gezocht voor Hulst. 

• Vrijkomende pachtgrond kan door de kerkrentmeesters wellicht aan 
biologische boeren worden verpacht. Dit voorstel wordt waar dat mogelijk 
is uitgevoerd. 

• Voor de nieuwe infogids moeten nog diverse mensen hun 
toestemmingsformulier terugsturen, zodat hun naam kan worden vermeld. 

• Gemeenteberaad: De profielschets is door de kerkenraad goedgekeurd en 
wordt met de gemeente besproken. Daarbij zal ook eventuele 
samenwerking aan de orde komen. 

• Er wordt een offerte aangevraagd om de torenklok in Hulst te herstellen. 

• Volgende vergadering in Kloosterzande op donderdag 5 maart 2020. 
 
A. Fokker 
Scriba 



8 
 
 
 
 

Gemeenteberaad  
Bij het gemeenteberaad op zondag 2 februari is de profielschets met de 
aanwezige leden doorgenomen en besproken. We vragen een schaap met 5 
poten als voorganger, maar de beroepingscommissie zal uiteraard kijken welke 
aspecten bij een mogelijke kandidaat prioriteit moet krijgen. 
Ook de situatie binnen de regionale gemeenten is besproken. Er zijn zorgen 
door de vergrijzing.  
 
Data kerkenraadsvergaderingen 2020 
De vergaderingen zijn overwegend op donderdagavond, beginnen om 20.00 uur 
en zijn afwisselend in Hulst (kerkenraadskamer) en Kloosterzande 
(Poortgebouw). 
5 maart  Kloosterzande 
9 april  Hulst 
28 mei  Kloosterzande 
2 juli  Hulst 
20 augustus Kloosterzande 
24 september Hulst 
29 oktober Kloosterzande 
3 december Hulst 
 
Advertenties kerkblad 
Vanaf 1 januari 2020 is het mogelijk 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 scriba (zie voorzijde 
kerkblad). 
 



9 
 
 
 
 

Gemeente 
In memoriam 
In de nacht van zaterdag 22 op zondag 23 februari is mw. Dierx op 97-jarige 
leeftijd overleden. De familie heeft te kennen gegeven geen kerkelijke uitvaart 
te wensen.  
 
Lectoren gezocht  
We willen als gemeente graag een actieve betrokkenheid van iedereen bij de 
eredienst. Daarom zijn we voor de schriftlezing nog steeds op zoek naar 
gemeenteleden die een lezing willen verzorgen. We hebben nog weinig reacties 
gekregen en doen daarom nogmaals deze oproep.  
Bent u geïnteresseerd, dan kunt u dit aangeven bij onze scriba dhr. A. Fokker. 
 
Van de kerkrentmeestertafel 
De kop van het nieuwe jaar is er alweer vanaf en actie kerkbalans heeft 
inmiddels plaatsgevonden. We willen vanaf deze plaats iedereen bedanken die 
zich hiervoor hebben ingezet. 
We hebben gelukkig ook al retourenveloppen mogen ontvangen. Kerkbalans 
2019 heeft in totaal ruim 23.000 euro opgebracht, waarmee er een stabilisatie 
van de inkomsten heeft plaatsgevonden waarmee wij uiteraard zeer blij mee 
zijn. We hopen dat dit zich in 2020 doorzet! Wist u al dat vanaf heden ook 
digitaal betalen mogelijk is, zie www.pgoosthoek.nl/donaties. 

2020 is ook het jaar waarin de gemeente Hulst een scherpe scheiding maakt 
met betrekking tot het huis- en zakelijk afval waarvan wij van het eerst 
genoemde geen gebruik meer mogen maken. Dit betekent dat we vanaf heden 
een grijze container van Renewi gebruiken en het groene afval rechtstreeks 
zullen moeten afvoeren. Minder afvalcontainers betekent ook een bewuster 
afvalbeleid, maar past goed bij het reeds aanwezige afvalbeleid in de kerk. Wij 
zullen bekijken hoe dit verloopt en eventueel aanpassen indien dit nodig is. 

Op de oprit is inmiddels het trafohuisje verwijderd na een compromis tussen 
DNWG en ons toen bleek dat de oude niet meer voldeed en een nieuwe 3x zo 
groot zou worden. 

In de komende maanden willen we ons bezig houden met het isoleren van het 
plafond van de kerkruimte. We kunnen hier zeker nog handjes bij gebruiken. 

http://www.pgoosthoek.nl/donaties
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Mocht u willen helpen dan horen wij dat graag, overigens niet alleen bij het 
isoleren! 
 
Met kerkrentmeestergroeten, 
Ad, Jeroen en Leander 
 

Collectes en giften 

Datum Kerkvoogdij Diaconie 

2 feb € 51,10 Restauratiefonds € 65,90 Werelddiaconaat 

9 feb € 67,75 Kerk € 73,85 Edukans 

16 feb € 16,77 Kerk € 23,55 CZWO 

23 feb € 51,95 Kerk € 55,05 Diaconaat 

Gift van  € 20,00 voor Diaconaat via P. Overduin. 
 
Congres 
Op 21 maart 2020 D.V. is er in Opheusden een congres over het thema 
‘Schepping, wetenschap en ethiek’.  
Alle sprekers op deze conferentie zien de Bijbel als Gods geopenbaarde Woord. 
De evolutietheorie zorgt voor twijfel en is soms een van de redenen om de kerk 
vaarwel te zeggen. Moet je als christen de theorie van universele 
gemeenschappelijke afstamming accepteren? Is daar geen ontkomen aan?  
 
Diverse onderwerpen zullen aan bod komen.  

• Leidt wetenschapsbeoefening tot waarheid? 

• Hoe zit het met de evolutietheorie, is antibioticaresistentie een ‘bewijs’ 
voor universele gemeenschappelijke afstamming? 

• Hoe brengen we het christelijke wereldbeeld bij een vak als biologie tot 
uiting?,  

• Wat moeten we denken van de spijswetten? 

• Hoe zijn inslagkraters tot stand gekomen? 

• Zijn er sporen van evolutie in ons menselijk lichaam te zien?  

• Hoe hebben christenen in het verleden en heden gesproken over Genesis, 
een recente schepping, een wereldwijde zondvloed en de andere 
gebeurtenissen uit de Schrift?  
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De doelgroep van dit congres zijn studenten, predikanten, leerkrachten, 
academici en overige geïnteresseerden. Aanmelden kan via 
www.oorsprong.info . Op deze website staat ook het programma en meer 
informatie.  
 
Kids in Actie 
Op donderdag 19 maart komt Mathilde Schouwstra van Kerk in Actie naar 
Zeeuws Vlaanderen voor de workshop Kids in Actie.  

 
Hoe betrek je kinderen bij diaconaat? 
Hoe kun je een project van Kerk in Actie bij kinderen onder de aandacht 
brengen? 
Met Kids in Actie doet u dat op een speelse en eigentijdse manier. 
Rainbow, de duif van Kids in Actie, vliegt de wereld over en komt terug met 
verhalen van kinderen ver weg en dichtbij. 
 In de workshop Kids in Actie ontdekt u hoe u, samen met Rainbow de Duif, 
een project van Kerk in Actie tot leven kunt laten komen in de kerkdienst, 
kindernevendienst en buiten de kerk.  
De workshop wordt gehouden in de kerk van de Protestantse gemeente te 
Hoek, Langestraat 6. 
De avond start om 19.30 uur, vanaf 19.00 uur staat de koffie en thee klaar. 
Van harte welkom! 
 I.v.m. de voorbereidingen is het fijn te weten op hoeveel mensen we ongeveer 
kunnen rekenen. 
Daarom graag zo snel mogelijk opgeven, maar zeker voor vrijdag 13 maart via 
scribaat@pknhoek.nl  
b.v.d. 
Cor-Elli de Bruijn, PG Hoek 
  
Wil je meer info over Kids in Actie, kijk dan op kerkinactie.nl/kidsinactie 

http://www.oorsprong.info/
mailto:scribaat@pknhoek.nl
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Rouwzorg, Regio 0114, 4 februari  lezing door Sindy Helsen  
“De dagen … ze komen en gaan … in golven over je heen” 
Meestal staan we niet stil bij het onverwachte tot we geconfronteerd worden 
met verlies.  Als we rouwen komt alles als golven over ons heen en je moet alle 
zeilen bijzetten om te overleven.  
Het is een uitdaging zoals we zelden tegenkomen in ons leven en toch slagen 
we er in maar het gaat niet vanzelf. Verdriet overvalt ons, verwart ons en het 
stopt nooit. We zullen altijd met verlies geconfronteerd worden maar óók met 
‘graag zien’. Rouwen blijft niet zwaar als we de kant kiezen van het graag zien 
want dát stopt niet, zelfs al namen we afscheid.   
Volgens R. Neimeijer moeten we niet loslaten maar ‘anders verbinden’. 
Het Duale Procesmodel spreekt over een voortdurende golfbeweging tussen 
herstel en verlies. Het is roeien met 2 roeispanen om niet in rondjes te blijven 
draaien. Het is goed als we heel even toestemming krijgen om te vertragen en 
om, ook als het goed gaat, bewust tijd te maken voor het stukje verdriet. Bij 
laag water is alles oké maar als er storm opsteekt, als de golven komen, dan 
moeten we leren surfen. Soms blijken we veerkrachtiger dan we verwachtten. 
Toch blijft het levenseinde iets dat ons overkomt. Dan gaan we antwoord 
zoeken, houvast en komen uit bij de Spiritualiteit met  ervaringen die, als we 
ervoor openstaan, een betekenis die we vooraf niet zagen.  
Veel hangt af van de manier waarop we in het leven staan : de houding van 
grijpen of de houding van ontvangen.  
Het ging vanavond over ‘graag zien’, ‘verbinden’, raken en geraakt worden … 
 “Herinneringen kunnen helpen maar wat als je je kindje verliest bij de geboorte 
en het niet eens in je armen mocht sluiten; als je geen herinneringen hebt …” 
Vroeger dacht men ter bescherming van de moeder dat het beter was niet te 
hechten. Goed dat het verlies van pasgeboren en te vroeggeboren kinderen nu 
wel wordt erkend voor moeders én vaders. 
Graag zien gaat over herinneringen maar ook over wat je baby voor jullie 
betekent … nog altijd. Het gaat over het gemis en onvervulde verwachtingen. 
Enkele reacties uit het publiek (53p.)  ‘Een onvergetelijke avond’, ‘Bewondering 
voor de warme en persoonlijke manier waarop zij het bracht’, 
‘Waardering dat zij haar recent persoonlijk verlies kon/wou delen. ‘t Heeft mij 
geraakt.’               
(Verslag rouwzorgteam) 
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Donderdag 5 maart Kerkenraadsvergadering in het Poorthuis te 

Kloosterzande. Aanvang 20.00 uur. 
 
Woensdag 11 maart Bespreking bijbelboek Esther door mevr. Heleen Pasma. 

Aanvang 20.00 uur, inloop vanaf 19.30 uur in de 
Ontmoetingsruimte van de PG Hoek, Langestraat 6 

 
Dinsdag 17 maart CBL-bijeenkomst PG Oosthoek in de consistorie te Hulst. 
   Aanvang: 19.45 uur. Inloop 19.30 uur. 
 
Donderdag 19 maart Workshop Kids in Actie 
 Aanvang 19.30 uur, inloop vanaf 19.00 uur. 
 Locatie: PG Hoek, Langestraat 6 
 
Zaterdag 21 maart Congres in Opheusden met als thema “Schepping, 

wetenschap en ethiek” (zie pag. 9 en 10). 
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