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Kerkdiensten 
 
Alle kerkdiensten t/m zondag 31 mei zijn afgezegd en gaan dus niet door. 
Hieronder geven we aan welke collectes we zouden houden. Wellicht kunt u 
toch uw bijdrage leveren door uw gift over te maken met vermelding van het 
door u gewenste doel. 

 
Zondag 5 april 2020 
6e zondag van de 40-dagentijd, Palmpasen 
1e collecte: JOP    2e collecte: kerk 

 
Donderdag 9 april 2020 
Witte donderdag 
1e collecte: PDC De Herberg  2e collecte: Restauratiefonds 

 
Vrijdag 10 april 2020 
Goede Vrijdag 
collecte: kerk 

 
Zaterdag 11 april 2020 
Paaswake 
collecte: kerk 

 
Zondag 12 april 2020 
1e Paasdag 
1e collecte: India, kinderen in de knel 2e collecte: Onderhoudsfonds 

 
Zondag 19 april 2020 
1e collecte: St. Leergelden  2e collecte: kerk 

 
Zondag 26 april 2020 
1e collecte: Diaconie   2e collecte: kerk 

 
Zondag 3 mei 2020 
1e collecte: KIA Noodhulp  2e collecte: kerk 
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Maandag 4 mei 2020 (Dodenherdenking) 

 
Zondag 10 mei 2020 
1e collecte: Palazzolli   2e collecte: kerk 

 
Zondag 17 mei 2020 
1e collecte: St. Amecet   2e collecte: kerk 

 
Donderdag 21 mei 2020 Hemelvaartsdag 
Kerkdienst Axel,  collecte niet bekend. 

 
Zondag 24 mei 2020 
1e collecte: PDC De Herberg  2e collecte: kerk 

 
Kerkdiensten volgen  
De kerkdiensten, zowel uit Hulst als uit Kloosterzande, gaan voorlopig niet door 
t/m 31 mei (Pinksteren). U kunt natuurlijk andere kerkdiensten volgen die 
worden uitgezonden via  www.kerkdienstgemist.nl. 
Ook via de site van de kerk kunt u deze website benaderen. 
Op NPO2 wordt om 9.20 elke zondag een dienst uitgezonden op de TV. 
Ook kunt u kijken op www.opwegnaarpasen.nl/ 
 
Mededelingen 
Omdat voorlopig t/m 31 mei a.s. de kerkdiensten niet doorgaan i.v.m. het 
coronavirus is het ook niet mogelijk om bepaalde zaken die normaliter in de 
kerk gemeld worden aan u door te geven. 
Om dit toch doorgang te laten vinden willen we dit via e-mail of telefoon doen. 
Voor iedereen die graag op de hoogte wil blijven is hier een mogelijkheid voor.  
U dient dan wel uw naam, e-mailadres en/of telefoonnummer door te geven 
aan onze scriba via: 
E-mail: scribaat@pgoosthoek.nl  of   tel.nr.: 06 536 423 28 
 
Met vriendelijke groet, 
De kerkenraad 
 
 

http://www.kerkdienstgemist.nl/
http://www.opwegnaarpasen.nl/
mailto:scribaat@pgoosthoek.nl
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CBL-bijeenkomsten 
De CBL-bijeenkomsten op 21 april en 19 mei a.s. gaan niet door in verband met 
het coronavirus! 
 
Kindernevendienst 
 

 
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 12 april (Pasen) vervalt i.v.m. coronavirus 
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 

mailto:kindernevendienst@pgoosthoek.nl
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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)  
 
Twee berichten van de kerkenraad 
Gemeente leden, 
Het zijn spannende weken en ook voor veel mensen eenzame tijden. Ook zullen 
er gemeenteleden zijn  die de kerkgang en ontmoeting met de gemeenteleden 
erg missen. De kerkenraad is volop in overleg wat wij voor u kunnen doen om 
toch verbinding met elkaar te krijgen. Zeker met de komende feestdagen.  
In gebed kunnen we voor elkaar bidden en even stil staan bij alle mensen die 
ziek zijn en dierbaren hebben verloren.  
Als we afspreken om dat elke zondag samen om 10 uur in gebed te gaan zal dat 
meer liefde en steun geven. Ik wens u goede gezondheid en vertrouwen in God 

toe. 

 
Gemeenteleden, 
Er is een vreemde tijdsperiode aangebroken. Het Coronavirus houdt iedereen in 
zijn greep. Nu we met z’n allen verzocht worden om afstand te houden zouden 
we als christenen juist in deze 40-dagen tijd naar Pasen toe elkaar willen 
ontmoeten en begroeten. In deze bezinningsperiode op weg naar Pasen 
worden we nog meer dan anders teruggeworpen op onze innerlijke zoektocht 
naar bezinning en troost. Het niet kunnen houden van onze kerkdiensten tot 
voorbij Pinksteren doet ons als kerkenraad veel pijn. We zijn getroost dat dit 
gedeelde smart is voor alle christenen om ons heen.  
Maar deze tijd kent misschien ook een positieve keerzijde: waar oorlogen 
stoppen voor een natuurlijke vijand komt juist ook nu bij iedereen het beste 
naar boven om een ander op welke wijze dan ook bij te staan en worden we 
bewust van hetgeen wat voor ons echt belangrijk is. Dat is ook een wezenlijk 
onderdeel van de weg naar Pasen. Vele initiatieven worden ontplooid waar wij 
en u zich bij aan kunnen sluiten. Wij zijn als kerkenraad juist op zoek naar 
mogelijkheden hoe wij samen met u in onze eigen gemeente toch iets van 
troost en verlichting kunnen brengen als alternatief voor onze kerkdiensten. 

mailto:pvanvoren@zeelandnet.nl
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Wellicht dat u daarin ook op zoek bent of dat u goede ideeën heeft om toch 
juist het samen op weg naar Pasen te vieren. Schroom niet om het met ons te 
delen, zo kunnen we misschien dankzij u vele gemeenteleden bedienen.  
Ook als u om pastorale zorg, klankbord of gewoon om een praatje verlegen zit, 
schroom niet één van ons te contacteren. 
In de zoektocht naar Jezus vinden we de bevrijding bij Pasen en de verlichting in 
Pinksteren. Waar we niet bij elkaar kunnen zijn voelen we misschien nog meer 
de geborgenheid van allen en God om ons heen. 
De kerkenraad wenst  u allen een goede, gezegende tijd toe en hoopt u allen 
weer gezond in één van onze kerkdiensten of daarbuiten te ontmoeten. 
Namens de kerkenraad,  
Helge van Drongelen 
 
Meditatie 
Wij delen verdriet en zorgen… 
Liedmeditatie op weg naar het feest van Pasen. Aan de hand van lied 627 *)                                                                                                                   
Deze liedmeditatie schrijf ik op mijn verjaardag 22.03, - bijna een jaar geleden 
nam ik afscheid – en leven we midden in de tijd dat we voluit de gevolgen 
ondervinden van de coronacrisis. Op het moment van dit schrijven loopt de 
teller steeds meer op van het aantal geïnfecteerden en het aantal overledenen 
onder m.n. de kwetsbaren uit onze samenleving. Het virus heeft enorm veel 
impact op onze samenleving, ja het sociale, kerkelijke en culturele leven valt 
steeds meer stil. De economie krijgt rake klappen ondanks de ondersteunende 
maatregelen van overheidswege. Het maakt ons bang en ook verward. Hoe 
hiermee om te gaan en hoe kunnen we ons hiertegen wapenen zolang er nog 
geen medicijn tegen is?  
Veel mensen zitten thuis of in quarantaine (= 40 dagen), een van oorsprong 
medische term afkomstig uit het Italiaans ten tijde van de pestepidemie in de 
14e eeuw. Vanuit huis volgen we regelmatig het nieuws over de laatste 
ontwikkelingen en houden er rekening mee dat het nog een tijd kan gaan 
duren. Ook als kerkgemeenschappen zien we ons genoodzaakt de diensten af te 
gelasten of te volstaan met een online uitzending. Gelukkig wordt daar ook via 
de social media op creatieve wijze mee omgegaan.  
Tegen deze crisisvolle achtergrond zal het hoe dan ook zeer binnenkort Pasen 
worden. Zelf kan ik me nog niet goed voorstellen dat er geen stille 
weekvieringen en geen Paasdiensten zouden kunnen plaatsvinden. Maar we 



7 
 
 
 
 

moeten er wel rekening mee houden. Ook willen we zodra het weer kan de 
lofzang op zondag weer voortzetten.  
Dietrich Bonhoeffer (1906-1945), theoloog en verzetsstrijder tegen de Nazi’s, 
heeft leren omgaan met een andersoortige dramatische crisis. Op 9 april zal 
helaas op beperkte wijze kunnen worden stilgestaan bij het feit dat hij 75 jaar 
geleden door de Nazi’s werd vermoord.  
Hij schreef vanuit de gevangenis o.a. deze woorden toen hij sterk verlangde 
naar de bevrijding van de tegenmachten:  
Tot die tijd zal de zaak van de christenheid zich in stilte en verborgenheid 
moeten voltrekken; maar er zullen altijd mensen zijn, die bidden en 
gerechtigheid doen en op Gods tijd wachten(..) **).  
Ook wij leven nu in zekere zin in stilte in afwachting van het overwinnen van het 
coronavirus en door het goede te doen, solidariteit met de kwetsbaren voorop 
te zetten.  
 Mijn oog viel op een niet zo bekend lied van Jan Wit geschreven bij een 
bijzonder melodie van Bernard Smilde. Een lied uit 1966 met als oorspronkelijke 
titel: ‘Wandelaars in de morgen’. Het is een poëtische reflectie op het 
beschrevene in Johannes 20. In het eerste vers identificeert de gemeente zich 
met de twee discipelen Johannes en Petrus op hun tocht naar het graf van hun 
Heer. In het hele lied gaat het erom hoe wij als laatgeborenen kunnen 
deelnemen aan het wel en wee van de eerste getuigen.  
Ik citeer nu de eerste 3 verzen:  
 
Wij delen verdriet en zorgen met hen die Gij achterliet, 
Uw macht is zo diep verborgen, wij wandelen in de morgen, 
Maar wij vinden uw lichaam niet.  
 
Wij vinden een open groeve. Wij blijven verwonderd staan 
en met wie Gij liefhad vertoeven Hij die U het meest bedroefde 
mag het eerste naar binnen gaan. 
 
Wij gaan met die ander binnen, vrijwillig in ’t donker graf. 
Het achtergebleven linnen doet hem het geloof herwinnen.  
Leggen wij onze twijfel af? 
In de eerste drie strofen volgt het lied het vertelde tot het moment dat 
Johannes - bij het zien van de achtergebleven doeken in het lege graf - tot 
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geloof komt. Hij gelooft echter wat hem vroeger door Jezus is aangezegd, zodat 
ook hier ondanks de visuele aanleiding het geloof uit het gehoor is. Precies 
datgene wat de Heer ook na Thomas belijdenis van de opgestane Heer te horen 
krijgt: ‘zalig zij die niet gezien hebben en toch geloven’.  
De laatste twee strofen van dit lied vormen een gebed, dat tevens de 
toepassing op onze situatie inhoudt. Het wegnemen van de steen wordt 
vergeleken met het wegnemen van alles wat ons hart bezwaart en het 
geopende graf wordt vergeleken met de geopende Schriften uit het verhaal van 
de Emmaüsgangers. 
Ik citeer ook deze twee verzen:  
O Heer, laat een engel komen, opdat van ons moede hart 
de steen worde weggenomen.  
O Heer, laat een engel komen, 
want wij zijn in onszelf verward. 
 
En doe ons de schriften open, zoals Gij het graf ontsluit, 
dan zullen wij als gedoopten voorgoed met de uwen 
lopen 
in het paaslicht dat niemand stuit.  
 
Met u hoop en bid ik dat we ondanks de onzekerheid of verwardheid van dit 
moment, waarin we samen verkeren en de dramatische gevolgen van het 
rondgaan van dit virus des te meer zullen ervaren waar het nu op aankomt. 
Waar mogelijk steun te bieden aan hen die het meest kwetsbaar zijn, op elkaar 
te letten en ons daarbij – ook in de stilte van een meditatief moment - opnieuw 
laten bemoedigen door hét bericht en hét Licht van de Man van Pasen.  
Opdat zoals het lied zegt: Hij van ons moede hart de steen zal wegnemen.  
Met u en de uwen zie ik uit naar een doorleefd Pasen, omdat Hij in onze ellende 
is komen staan en ons nog steeds bij de hand neemt en door Hem en elkaar 
staande blijven of gedragen worden.    Pieter Overduin, em. pred. 
 
*)   uit Liedboek. Zingen en bidden in huis en kerk, 2013.  
       Luister naar dit lied via de volgende link:  
www.liedboekcompendium.nl/lied/627-wij-delen-verdriet-en-zorgen-5_9_0 
**) citaat uit dagboek van Bonhoeffer Verzet & Overgave, pag. 251. 

http://www.liedboekcompendium.nl/lied/627-wij-delen-verdriet-en-zorgen-5_9_0
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Gebed in Coronatijd 

 
 
 
 
 
 
 

God van nabijheid, 
We komen tot U 
nu het zo moeilijk is om elkaar nabij te komen. 
Afstand houden zit niet in onze aard. 
We hebben het liefste onze medegelovigen dicht bij ons. 
Help ons dan en troost ons. 
Geef ons verbondenheid: dat U ons aan elkaar bindt 
als broeders en zusters met één Vader. 
Help ons om manieren te vinden om elkaar tot steun te zijn 
om op te bellen wie eenzaam is om tijd te maken om elkaar te bemoedigen. 
We vragen u om rust in ons hart als we bang zijn. 
We vragen u om wijsheid om de juiste beslissingen te nemen. 
We vragen dat in het bijzonder voor iedereen die verantwoordelijkheid draagt. 
 
Voor onze politici: dat zij over hun eigen schaduw heen kunnen springen 
en doen wat goed is voor het belang van iedereen. 
We bidden ook voor artsen, verpleegkundigen en iedereen die in de zorg werkt. 
Bescherm hen, leid hen, sta hen bij. 
We bidden voor iedereen die getroffen is door het coronavirus,  
voor hun naasten en voor iedereen die om hen geeft. 
We bidden u ook voor onszelf. 
Help ons om niet alleen aan ons eigen belang te denken. 
Help ons om de berg van afzondering waar we nu op verkeren. 
Tot een berg te maken waarop we uw aanwezigheid mogen ervaren. 
Dat we mogen beseffen dat u heel dicht bij ons bent, dat uw aanwezigheid ons 
doet oplichten.  
Amen. 
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Bij Mattheüs 17,1-15 De verheerlijking op de berg 
Schrijver: Eleonora Hof 
 
Zie voor meer gebeden in coronatijd de website www.PKN.nl. Daar kunt u een 
kleine brochure downloaden met daarin opgenomen een morgen en 
avondgebed voor huiselijk gebruik.  
 
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). 
 
Onrustig is ons hart tot het rust vindt bij God  
Een bemoedigende tekst van kerkvader Augustinus. 
Want het is nu een tijd dat we heel erg ongerust kunnen zijn of worden. 
Dagelijks bereiken ons de berichten over mensen die besmet zijn of gestorven 
aan het verschrikkelijke Coronavirus. Berichten van mensen in Nederland, maar 
ook van elders in de wereld. Wat doen die berichten met ons? Misschien 
kennen we zelf mensen die zijn besmet, of die aan de gevolgen zijn overleden. 
Over ons leven hangt nu een deken. Bij alles wat we doen denken we aan de 
dingen die we niet meer mogen. Een eenzame buurvrouw bezoeken. Een 
bezoek aan een gemeentelid in een verzorgingshuis, het kan allemaal even niet. 
We kunnen gelukkig mensen opbellen, wat ik in deze tijd veel doe. 
Als we ons indenken hoe sommigen zich zullen voelen. Onrust over hoe het 
verder zal gaan. Raak ik zelf besmet? Zal ik gaan sterven? 
Ik noem maar even de doemscenario’s die bij velen kunnen opspelen. 
We kunnen met ons geloof in God in de knoei komen. “Heer, doe iets!  
Heer, heeft U hier iets mee te maken? Wilt U iets duidelijk maken?” 
Het antwoord hierop is: Ik weet het niet. Wat ik wel weet is dat God en Jezus 
met de wereld meeleven. Hoe ik dat weet? De Bijbel staat er vol van. Vele 
beloften dat God bij ons wil zijn. In goede en slechte tijden. In Romeinen 8 
bemoedigt Paulus de Christelijke Gemeente. In vers 18 en 38 zegt hij: “Ik ben 
ervan overtuigd”. “Ik ben ervan overtuigd dat het lijden van deze tijd in geen 
verhouding staat tot de luister, dat is de heerlijkheid, die ons in de toekomst zal 

http://www.pkn.nl/
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worden geopenbaard.” En, “Ik ben ervan overtuigd dat niets ons zal kunnen 
scheiden van de liefde van God”. Dan sta je wel stevig in je schoenen. Wie zegt 
hem het na? Verder zegt hij: Door Jezus zijn we als zonen en dochters van God 
en dus broer of zus van Jezus. En we moeten delen in het lijden van Jezus.  
Het is nu 40-dagentijd. De 40 dagen voor Pasen. De Lijdenstijd. Lijden waar wij 
nu vandaag als mensen, als mensheid, nu ook in het bijzonder met het 
Coronavirus mee te maken hebben. Voor het Pasen werd, moest het eerst 
Goede Vrijdag worden. Voor we de Hemel binnengaan, hebben we te maken 
met van alles op deze wereld. Vreugde, maar ook verdriet. Gezondheid en 
ziekte. Leven en Sterven. Je kunt je optrekken aan deze woorden. Je kunt ook 
zeggen dat het gemakkelijke praat is. Wat wel kan is dat als je geloof je tot 
steun is, je dat met de ander deelt die het even niet ziet zitten. Daar is ook de 
Gemeente van Christus voor, de kerk. En al kunnen we ’s zondags voorlopig niet 
naar de kerk, we kunnen elkaar opbellen, elkaars wel en wee aanhoren, elkaar 
blijven aanmoedigen, meeleven dus. Stuur ook een kaartje nu het nog kan.  
Bid voor uw/jouw naasten. Ik wens iedereen veel sterkte die dit leest. 
De zegen van God voor de komende tijd.  
Peter Morée, Pastoraal werker PG Oosthoek 
 
Uit de kerkenraad 
Uit de kerkenraad van 5 maart2020 
• Er zijn nog 2 zondagen in 2020 waarin geen predikant is ingevuld. Deze 

worden t.z.t. creatief ingevuld met bijv. een zang- of themadienst. 
• Er zal weer een vrijwilligersavond worden gepland in juni a.s. 
• Mw. I. Proost en mevr. S. Dekker hebben zich bereid gevonden om zitting te 

nemen in de diaconie. E.e.a. zal een aantal zondagen worden afgekondigd 
en een bevestigingsdienst zal worden vastgesteld. 

• Bloemengroet ligt in handen van dhr. Karremans. er heeft zich iemand als 
vrijwilliger hiervoor aangemeld. 

• Avondmaalvieringen zullen in het rooster 2020 opgenomen worden. 
• Goedkeuringen i.v.m. de AVG rondmaken voor diegene die in de infogids 

vermeld staan. Hopen dat deze weer in het najaar van 2020 uitgegeven kan 
worden. 

• Avondmaalsviering in kleine kring (Blaauwe hoeve) kan enkel door 
predikant worden gedaan. Ds. Verlinde neemt contact op met  
S. Leenknecht. 
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• Bid- en Dankdag. Voor Biddag is de tijd te kort. Wel zal er aandacht voor 
Dankdag komen. 

• Samenwerking met andere gemeenten komt moeizaam op gang. 
Bemiddeling door dhr. Koster zal enkel nog op afroepbasis zijn. 

• Beleidsplannen zullen weer waar nodig is bijgesteld dienen te worden. 

 
A. Fokker 
Scriba 
 
Gemeente 
In memoriam 
De heer Willem de Keizer, echtgenoot van mw. Keizer-Wolfert is onlangs 
overleden. Hij was 82 jaar oud. 
Vanwege zijn gezondheid woonde de heer Keizer de afgelopen tijd in het 
Kasteeltje in Axel, waar hij verzorgd werd. De begrafenis heeft plaats gehad 
vanuit de kerk in Axel. Ds. Verlinde heeft de dienst geleid. 
Op de rouwkaart stonden de troostrijke woorden: Zie, ik maak alle dingen 
nieuw (Openbaringen 21:5). 

 
Taxiservice Hulst – Kloosterzande v.v. 
Bent u iemand die best op zondag naar de dienst in Kloosterzande of Hulst zou 
willen gaan maar u heeft geen vervoer of bent u iemand die ’s zondags alleen in 
uw auto op weg bent naar één van onze kerkdiensten en best gezelschap in de 
auto kan gebruiken.  
We zouden als kerkenraad graag beide partijen samenbrengen. 
Spreek één van de kerkenraadsleden aan, dan proberen wij u met elkaar in 
contact te brengen. 
Mailen mag ook: scribaat@pgoosthoek.nl 
 
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 

mailto:scribaat@pgoosthoek.nl
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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. 
 
ZWO        

 

 
 

25 maart 2020 
Delta voor Indonesië – nieuwsupdate 
Samen zorgen voor kwetsbare mensen wereldwijd, Samen gaan voor vrede en 
rechtvaardigheid. Dat is wat zendingscommissies, zwo-commissies en 
diaconieën binnen de classis Delta samenbrengt in “Delta voor Indonesië”. 
Met deze unieke samenwerking zet u zich de komende jaren in voor vrouwen, 
boeren en kinderen in Indonesië. 
Delta voor Indonesië is een initiatief van ZWO-Zeeland en Kerk in Actie. 
Graag brengen wij u op e hoogte van het laatste nieuws over Indonesië. 
 

Gebed uit Indonesië 
Vergeef ons, Moeder Aarde, 

Vergeef ons, leven van de schepping. 
Accepteer ons alstublieft terug in de dan van het goddelijk leven 

Waar we elkaar als broers en zussen omhelzen. 
Energie delen met elkaar voor een leven dat wederzijds en heel is. 

Ds. Mery Kolimon 
 
Dit is het laatste deel van een gebed dat wij ontvingen uit Indonesië na de 
corona-uitbraak. Een oproep, een noodkreet om op een andere manier met de 
aarde om te gaan en om heelheid na te streven. 

mailto:d.vanliere@tragel.nl
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Corona in Indonesië, partners vertellen . . . 
 
Trukajaya – Een beter inkomen voor Javaanse boeren 
De overheid heeft diverse coronamaatregelen getroffen, maar mensen nog niet 
opgeroepen thuis te werken. Scholen zijn gesloten van 16 tot 29 maart. Bij 
Trukajaya werkt men op kantoor, maar wel met extra hygiënemaatregelen. 
Kerkdiensten zijn vervangen door kleine bijeenkomsten bij mensen thuis en 
kerkelijke activiteiten zijn uitgesteld. De medewerkers van Trukajaya houden 
iedere maandag op kantoor een worhship-bijeenkomst. Daarin bidden ze 
samen dat iedereen gezond mag blijven en de corona-uitbraak snel over zal zijn. 
 
Dreamhouse – Een toekomst voor straatkinderen in Yogyakarta 
Dreamhouse heeft besloten haar activiteiten in de onderwijscentra en op straat 
tot volgende maand te beperken tot 1 keer per week. De vrijwilligers zijn extra 
alert op hun eigen gezondheid en die van de kinderen. Ondertussen probeert 
Dreamhouse de kinderen en hun gezinnen voor te lichten over het virus en over 
hoe ze zichzelf kunnen beschermen. Ook deel Dreamhouse mondkapjes en 
vitamines uit aan de kinderen en hun families. 
 
P3W – Sterke vrouwen in de kerk op Papoea 
Van P3W hebben we nog geen update over hun situatie ontvangen. 
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….Omdat het nu extra welkom is… 

 
 
WIJ GAAN KAARTJES SCHRIJVEN…                        DOE JE MEE? 
Samen kunnen we het eenzaamheidsvirus bestrijden, stuur een kaartje naar 
onderstaande adressen, u doet de bewoners een groot plezier! 
 
WAT?     NAAR? 
Koop of maak een kaartje      Welzijn WZC Antonius,  
                           Pastoor Versterplein 1,  
                                                                        4587 CW Kloosterzande 
-------------------------------------------- ----------------------------------------------------- 
Schrijf er een leuke, positieve                 Tragel, Vrije tijd en Vrijwilligerswerk, 
boodschap op                                              Sterredreef 50, 

                               4567 BL Clinge  /  of:  
                                                                       Antwoordnummer 102, 4560 WH Hulst 
---------------------------------------------          -----------------------------------------------------
Noteer op de kaart                                    Blaauwe Hoeve, t.a.v. Team Welzijn 
T.a.v. Kaartjesactie     Truffinoweg 2, 4561 NT Hulst   

                                                         Let op! – dit (onderste) adres alleen per                            
                                                                       post! 
----------------------------------------------         ----------------------------------------------------- 
Verzend naar één van de genoemde adressen  
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Contact? 
Schrijf je naam en adres/telefoon/mail erop als je daar open voor staat. 

Initiatief van Prot. Gem. Oosthoek – www.pgoosthoek.nl samen met  
R.-K. kerk Oost Zeeuws-Vlaanderen – www.rk-kerk-ozvl.nl 

 
Collectes en giften 

Datum Kerkvoogdij Diaconie 

01 mar € 44,10 Kerk € 56,67 Zending 

08 mar € 52,10 Kerk € 63,20 Missionair werk 

15 mar € 39 Kerk € 38,00 KIA Zuid Soedan 

  
 Met vriendelijke groet, 
  
Jeroen Leenknecht 
Penningmeester 
 
BERICHT VAN ROUWZORG REGIO 0114. 
De geplande voorstelling door Theo v. Teijlingen op 14 april a.s.in de Blaauwe 

Hoeve kan vanwege het coronavirus jammer genoeg geen doorgang vinden. 
Als alles weer normaal kan doorgaan gaan wij samen met hem bekijken 
hoe we zijn optreden kunnen laten samen vallen met ons 20-jarig 
bestaan op 6 oktober dit jaar. 
 
Team en stuurgroep Rouwzorg Regio 0114.  
 
 

 
 
 
Geen activiteiten op de agenda i.v.m. het coronavirus. 

 
 

http://www.pgoosthoek.nl/
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In deze tijd 2 leuke ideeën om iemand op te vrolijken! 
Op onze website kunnen ze in kleur bekeken worden! 

 
Konijntjes knutselen met WC-rolletjes 

 
 

Halleluja voor de wc-rolletjes. Bekleef ze en maak er leuke paashaasjes van.  
Kleef er ook een bakje aan en je hebt nog een leuk paasmandje. Hier speelt 

vooral creativiteit een rol. 
Met een lijmpistool of goede lijm kan je alles maken. 
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Een leuke Paaskaart maken 

 
 

Heel eenvoudig en mooi om te maken met kinderen is deze paaskaart.  
Heb je nog overschotjes van wol? Knip allerlei leuke kleurtjes en leg ze naast 

elkaar op een sjabloon dat je zelf kiest.  
Dat kan een paashaas zijn, of een ei of klokken…   

Kleef ze goed vast met plakband of sterkte hobbylijm en maak je kaart toe. 
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