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Kerkdiensten 
Eerste kerkdienst op 5 juli 2020 
De kerkenraad heeft besloten om nog niet in juni kerkdiensten te beleggen. 
Zoals het er nu naar uit ziet, willen we op 5 juli weer samenkomen als 
gemeente in de kerk in Hulst.   
De eerste keer na de Corona-sluiting maakt deze kerkdienst al speciaal.  
Maar tevens zal op deze zondagmorgen de bevestiging plaats hebben van de  
2 nieuwe diakenen mw. Proost en mw. de Schepper.  Ds. Dees zal deze 
speciale en gedenkwaardige dienst gaan leiden.  
Wel maken we daarbij een belangrijke aantekening. 
Om aan het protocol te voldoen dar de PKN heeft vastgesteld, vergt nogal wat 
voorbereidingen. Er komt een werkplan voor elke dienst.  Daarom heeft de 
kerkenraad besloten om de hele maand juli alleen in Hulst kerkdiensten te 
houden, waarbij dan ervaring kan worden opgedaan. 
Het is in ieder geval duidelijk dat we niet meer dan 100 mensen mogen 
ontvangen en dat we dat ook vooraf moeten regelen. Waarschijnlijk moet u zich 
vooraf aanmelden voor de diensten. Verder info volgt later.  
Raadpleeg t.z.t. de website, Facebook en/of uw mail. 
Geeft u in ieder geval uw mailadres door aan de scriba 
(scribaat@pgoosthoek.nl) zodat we u rechtstreeks kunnen mailen!! 

 
Zondag 5 juli 2020 
10.00 uur Hulst:  ds. Dees, bevestiging ambtsdragers 
1e collecte: Binnenlands diaconaat 2e collecte: Onderhoudsfonds 

 
Kerkdiensten volgen  
De kerkdiensten, zowel uit Hulst als uit Kloosterzande, gaan voorlopig niet door 
t/m 30 juni. 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. 
Daarnaast vindt in de Classis Delta elke zondag een uitzending plaats van een 
(korte) dienst te volgen op Omroep Zeeland. 
Alle kerkdiensten t/m 30 juni  zijn afgezegd en gaan dus niet door. 
Het is nog niet bekend of de diensten na 1 juli weer worden hervat.  
Raadpleeg t.z.t. de website, Facebook en/of uw mail. 

mailto:scribaat@pgoosthoek.nl
http://www.kerkdienstgemist.nl/


3 
 
 
 
 

Collectes 
Hieronder geven we aan welke collectes we zouden houden.  
Wellicht kunt u toch uw bijdrage leveren door uw gift over te maken op 
rekeningnummer NL55RABO0332602656  t.n.v. Diaconie PG Oosthoek met 
vermelding van het door u gewenste doel. 

 
Waarvoor collecteren wij?   

datum 1e collecte 2e collecte bijzonderheden 

17-5-2020 St. Amecet kerk   

21-5-2020 dienst Axel??   Hemelvaartsdagl 

24-5-2020 PDC De Herberg kerk   

31-5-2020 Zending restauratiefonds 1e Pinksterdag 

7-6-2020 ZWO kerk   

14-6-2020 PSC Antwerpen kerk   

21-6-2020 Wereld Vluchtelingendag kerk   

28-6-2020 Diaconie kerk   

5-7-2020 Binnenlands Diaconaat onderhoudsfonds   

 
Kindernevendienst 
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Wie wordt er blij van kinderen en wil ze vertellen over God, Jezus en uit de 
bijbel voorlezen? 
We bieden circa 1 keer per maand kindernevendienst en we zijn hard op zoek 
naar leiding. 
 
Tijdens de kindernevendienst bieden we allerlei activiteiten aan waaronder; 
vertellen, zingen, bidden, een rondje hoe het met je gaat en wat je beleefd 
hebt. Dan ga je door met verwerking van de bijbeltekst door een knutsel 
opdracht, een spel of een uitbeelding. Je leert veel van de kinderen, en kan 
geweldig veel plezier met ze hebben. 
Wil je meer informatie of heb je zin om deze vacature in te vullen? 
 
We bieden je een vergoeding van €25 per keer. 
Naam: Sophie Leenknecht / Sarina de Schepper 
Telefoon: 06-23370998 / 06-11717820 
E-mail: kindernevendienst@pgoosthoek.nl 
 
Meditatie 
En terwijl Hij met hen aanzat, gebood Hij hun Jeruzalem niet te verlaten, maar 
te blijven wachten op de belofte van de Vader…….Handelingen 1: 4   
Dit is een tekst die vandaag de dag wel heel actueel is. Blijf thuis! Ga de stad 
niet uit! 

In deze tijd van corona is het leven totaal anders geworden.   
Geen bezoek aan oma’s met Moederdag, geen kerkdiensten, geen 
weeksluitingen, geen arm om je heen, geen hand schudden of een knuffel 
krijgen of geven. 1,5 Meter afstand houden en familie en vrienden mogen 
misschien niet op bezoek komen. 
Het is een barre tijd, 2020 wordt een bijzonder jaar bij ons en over heel de 
wereld. Geen school, geen voetbalwedstrijden, geen clubavonden, geen 
bijeenkomsten, geen festivals. Je kon niet eens naar de kapper of de tandarts, 
dat laatste is misschien wel het minst erge…      We wachten op het gewone 
leven zoals wij dat gewend waren. We zien uit naar de tijd dat we alles weer 
kunnen doen zoals we dat deden.  

mailto:kindernevendienst@pgoosthoek.nl
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De discipelen hadden ook een bijzondere tijd. Jezus was na zijn lijden, sterven 
en opstanding weer aan hen verschenen, 40 dagen lang. Zij dachten dat het 
leven weer gewoon verder ging. En dan vaart Jezus op ten hemel om voor ons 
een plaats te bereiden. Opeens een afscheid, een afstand groter dan de 1,5 
meter waar we nu mee te maken hebben. Maar ondanks die grote afstand 
weerklinkt toch het: “Er ruist langs de wolken een lieflijke Naam, Die hemel en 
aarde verenigt tesaam”. 

De discipelen moeten binnen blijven, ze zijn te kwetsbaar zonder hun Heer. Ze 
moeten biddend wachten tot de Heilige Geest over hen komt. Tot ze kracht 
ontvangen en sterk mogen zijn tegen het kwaad van de wereld. Ook zij wisten 
niet hoe lang het nog zou duren. Biddend vol verlangen en vertrouwen zagen zij 
er naar uit om weer naar buiten te kunnen gaan. 

Zij wilden weer onder de mensen zijn, zoals zij deden toen hun Heer en Heiland 
nog bij hen was. 

En dan breekt de Pinkstermorgen aan en staan ze in vuur en vlam om het 
evangelie, de bevrijdende boodschap te brengen, ieder in zijn eigen taal.  

Wat moet dat een enorme bemoediging hebben gegeven. Wat een feest moet 
dat zijn geweest om Gods kracht, Gods liefde en genade voor een ieder te 
ervaren.  De Geest die geopenbaard werd en er vandaag nog steeds is om ons 
te sterken, om ons te troosten, om ons te bemoedigen ook in deze barre 
coronatijd. 

Zoals de discipelen biddend bijeen waren, mogen ook wij vanuit ons verdriet, 
vanuit onze onzekerheid, vanuit eenzaamheid bidden om de kracht van de 
Geest.  

Dan gaat er iets gebeuren, dan komen ook wij in vuur en vlam! 

Geest van hierboven, leer ons geloven, hopen, liefhebben door uw kracht! 

 Hemelse Vrede, deel U nu mede aan een wereld die U verwacht!  

Wij mogen zingen van grote dingen, als wij ontvangen al ons verlangen,  
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met Christus opgestaan. Halleluja!  

Eeuwigheidsleven zal Hij ons geven, als wij herboren Hem toebehoren,  

die ons is voorgegaan. Halleluja!  

Wat kan ons schaden, wat van U scheiden, Liefde die ons hebt liefgehad?  

Niets is ten kwade, wat wij ook lijden, Gij houdt ons bij de hand gevat.  

Gij hebt de zege voor ons verkregen, Gij zult op aarde de macht aanvaarden en 
onze Koning zijn. Halleluja!  

Gij, onze Here, doet triomferen die naar U heten en in U weten,  

dat wij Gods kinderen zijn. Halleluja! 

Gezegende Pinksterdagen! 
Jan-Frans Mulder 
 
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.  
In verband met de Corona-maatregelen worden gesprekken ook vaak 
telefonisch gevoerd maar een bezoek behoort eventueel (in uitzonderlijke 
gevallen) ook tot de mogelijkheden. 
Aanvragen voor bezoek en/of bijstand gaan via mw. van  Drongelen (voorzitter 
kerkenraad) of de scriba (zie voorzijde kerkblad). 
. 
Gegevens gemeenteleden doorgeven! 
De kerkenraad wil graag via de mail de leden informeren over de wekelijkse 
kerkdiensten en eventuele andere berichtgevingen. Daarvoor hebben we het 
mailadres van onze gemeenteleden en bezoekers nodig. 
Nog niet van alle mensen die regelmatig aan de kerkdiensten deelnemen is een 
mailadres bekend. 
Wilt u uw mailadres daarom doorgeven aan de scriba? Zijn mailadres is  
scribaat@pgoosthoek.nl  

mailto:scribaat@pgoosthoek.nl
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CBL bijeenkomsten PG Oosthoek 
De geplande bijeenkomsten van Contextueel Bijbellezen (CBL) gaan voorlopig 
niet door. 

 
Kerk in Actie 
De diaconie van PG Oosthoek heeft voor de Pinkstercollecte onderstaand doel 
gekozen: 
Help een stille coronaramp voorkomen! 
 

 
 
Corona: een ramp van ongekende omvang. In veel landen in bijvoorbeeld Azië 
en Afrika lijkt het aantal besmettingen beperkt. Tegelijkertijd voltrekt zich hier 
een ramp die nog veel grotere gevolgen kan hebben. Door de verplichte 
lockdowns hebben mensen geen werk, geen inkomen, geen eten. Er is 
onvoldoende gezondheidszorg. Ziekte, honger en dood dreigen. Kerken staan 
op zodat mensen niet omkomen. Sta ook op, geef gul en help deze stille 
coronaramp voorkomen. 
 https://www.kerkinactie.nl/projecten/wereldwijd-strijden-tegen-corona 
scribaat@pgoosthoek.nl  

 
Uit de kerkenraad 
Uit de kerkenraad van 16 april 2020 (Online) 

 
• Het preekrooster voor dit jaar is op 2 diensten na geheel gevuld. Als 

kerkenraad gaan we nadenken hoe deze diensten opgevuld kunnen 
worden. Wellicht met een thema of zangdienst. 

• De bevestigingsdienst voor S. de Schepper en I. Proost wordt hopelijk op  
7-6 dan wel 14-06 gehouden. Afhankelijk van het beleid ten opzichte van 
Corona uiteraard. 

• Kaartenactie rondom Pasen is gewaardeerd. De extra bloemengroeten gaan 
voorlopig nog niet door. Met Pinksteren wordt er ook weer een actie 
gehouden. 

• Vrijwilligersdag 2020 wordt uitgesteld tot in het najaar. 

https://www.kerkinactie.nl/projecten/wereldwijd-strijden-tegen-corona
mailto:scribaat@pgoosthoek.nl
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• In de eerstkomende dienst aandacht voor de nieuwe Paaskaars. 
• Beleidsplannen dienen in 2021 weer te worden bijgesteld.  
• De hoop is om in dit najaar weer een nieuwe infogids uit te brengen. 
• Overleg met dhr. Morée in verband met de bezoeken / telefonische 

contacten. 
• Beroepingswerk verder oppakken. Classispredikant heeft de voorkeur dat 

PG Oosthoek samen met PSS gaat beroepen. Dit ligt voorlopig niet in de lijn 
der verwachtingen. Er zijn door het landelijk bureau enkele suggesties 
benoemd welke verder zullen worden onderzocht. 

A. Fokker, scriba 
 
Gemeente 
Wij gedenken 
In memoriam Jacob Koster, Jaap 
Op 15 mei 2020 is ons gemeentelid Jaap Koster overleden. Jaap is 91 jaar 
geworden. 
Geboren in Dordrecht. Zijn vrouw overleed 10 jaar geleden. Ze hadden helaas 
geen kinderen, zo zei hij. Vanaf zijn 60ee woonde hij in Zeeuws-Vlaanderen, 
eerst in Graauw en later in Hulst aan de Truffinoweg 24. Hij heeft altijd bij 
Fokker gewerkt. Hij had nog een zus in Rotterdam. 
Jaap was heel leergierig, lezen en tot het laatst actief op zijn IPad. Je ging er 
graag op bezoek. 
Een opgeruimde man met een dosis humor. Begin maart kwam Jaap op bed te 
liggen. Hij was al 10 jaar COPD-patiënt. Langzaam ging het in 2 maanden 
achteruit. Op zijn 35e is Jaap Protestants gedoopt, zijn vrouw was Rooms 
Katholiek. In de Blaauwe Hoeve bezocht hij de katholieke vieringen en had hij 
nauw contact met de Pastoraal werker die ook de afscheidsplechtigheid heeft 
geleid. De crematie was op 20 mei. We bidden om troost voor de 
nabestaanden. 
Peter Morée 
In memoriam 
Ds. Rooze, predikant bij de PSC in Antwerpen, is in de afgelopen periode 
plotseling overleden. Hij was in onze gemeente regelmatig als voorganger in 
ons midden. We zullen hem missen. 
De begrafenis heeft in kleine kring plaatsgevonden. 
We wensen zijn echtgenote, familie en vrienden veel sterkte toe. 
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Hieronder het in memoriam zoals opgesteld door ds. Koeman en ds. Loos. 

 
Van ons is geheel onverwacht heengegaan 

Dr. Egbert Antoon Rooze 
31 Juli 1948 – 18 april 2020 

 
Met grote droefenis melden wij het plotse overlijden van dr. Egbert Rooze, 
echtgenoot van mevr. Tetty Rooze - de Boer. Vader van vier kinderen en zeven 
kleinkinderen 
Geboren en getogen en nu overleden in Antwerpen. 

 
Dr. Egbert Rooze overleed op zaterdagochtend 18 april vroeg in het ziekenhuis 
in Antwerpen in de leeftijd van eenenzeventig jaar. 
Hij studeerde theologie aan de Universitaire Faculteit voor Protestantse 
Godgeleerdheid te Brussel en werd predikant in de Gereformeerde/PKN-kerk in 
’s Gravenmoer (NL) 1974, vervolgens in de Verenigde Protestantse Kerk in 
België te Mechelen Zuid en Antwerpen Lange Winkelstraat. 
Hij doctoreerde in 1995 aan de Universitaire Faculteit voor Protestantse 
Godgeleerdheid met een academisch proefschrift ‘Amalek geweldig verslagen’. 
Gedurende acht jaar was hij vicevoorzitter en lid in de Synodale Raad en ging 
met emeritaat in 2008. 
Egbert was anti apartheidsstrijder hier en in ZA van nog voor de tijd van de 
Belijdende Kring; bezieler van het jeugdwerk Op Vrije Voeten en erevoorzitter, 
van KAP kampen, redactielid en trekker van Open Poort, lid van Christenen voor 
Socialisme Bijbel collectief; actief in de Vredesbeweging; medewerker van 
Protestants Sociaal Centrum in Antwerpen, van Motief; van Ecokerk. 

 
Hij was een predikant met een groot hart voor oecumene – lid van Antwerpse 
Raad van Kerken. 
Gepassioneerd vertolker van de bijbel, een trouwe en waarachtige strijder voor 
bevrijding en een uitstekend theoloog.  
Docent Bijbelse Theologie in leergangen en opleidingen in België, Nederland, 
Duitsland en Zuid-Afrika. 
Heel zijn leven en getuigenis was doordrongen van zijn hoop voor een wereld in 
gerechtigheid, vrede en voor heelheid van de schepping – het Conciliair Proces - 
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en van zijn inzet voor vluchtelingen en tegen elke vorm van discriminatie en 
racisme. 

 
Auteur van:   

• Amalek, verklaring van een bijbelboek – Kok Kampen 1997 

• Schepping is bevrijding – Verrassende ecologie in de bijbel – 
Halewijn /   
CCV Antwerpen 2009 (zou binnenkort ook nieuwe versie in het 
Frans verschijnen). 

• Marcus als tegenevangelie – Halewijn 2012 

• De Messias en de macht van Rome – samen met Paul De Witte - 
Halewijn   
– Skandalon 2016 

Tal van brochures staan op zijn naam of rekenden op zijn medewerking 
en vlotte pen:  

• Waarom niet? Globalisering met een menselijk gezicht. 
• ‘De Belijdenis van Belhar’ en ‘Belijdenis van Belhar 20 jaar 

België – 32 jaar ZA’, informatie- en bezinningsmateriaal voor de 
kerken van de VPKB 

• Het Thora Leerhuis met aangepaste bril (vertaald in meerdere 
talen) 

• Een kleine kerk met en groot hart - A small church with a big 
heart 2007 

• Les femmes audacieuses dans la Bible (nog te verschijnen). 

 
Hij was actief op internationaal terrein in de betrekkingen met de kerk in 
Zuidelijk Afrika – URCSA; talloze conferenties ERCSA – European Reformed 
Consultation South – Africa - het Conciliair Proces – bijeenkomsten van 
Wereldraad van Kerken en de World Communion of Reformed Churches – 
Studiereizen. 

 
Lang voor de corona crisis, eindigde hij geregeld een of andere van zijn 
ontelbare erediensten met het lied van Ramses Shaffy: 
We zullen doorgaan 
Met de stootkracht 
Van de milde kracht 
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Om door te gaan 
In een sprakeloze nacht 
We zullen doorgaan  
We zullen doorgaan 
Tot we samen zijn. 

 
In hem verliezen we een theoloog met een groot hart en inzet voor zijn kerk – 
hij was wel vaker de horzel in de kerkelijke zelfgenoegzaamheid. Hij was 
allesbehalve een moralist, maar ook geen heilige en had geenszins die 
pretentie. Hij erkende zijn tekortkomingen. Verzoening blijkt in bepaalde 
omstandigheden zelfs in de kerk geen begaanbare weg. 
Hij heeft gestreden voor de kerk en ook geleden aan de kerk. Maar hij is haar 
altijd blijven liefhebben en altijd bereid gebleven tot zijn laatste dag om zich er 
ten volle voor in te zetten. 
Hij was een bedienaar én dienaar van het woord – verbi divini minister - in de 
ware betekenis van het Woord. En een dienaar van de minste van Jezus 
broeders en zusters, zonder aanziens des persoons. 

 
Het afscheid voor de familie, collega’s en vrienden valt zo mogelijk extra zwaar 
in deze corona crisistijd met haar beperkende maatregelen. 
Ons intens medeleven gaat uit naar Tetty, zijn echtgenote, zijn kinderen en 
kleinkinderen, zijn familie, talloze vrienden in binnen- en buitenland, zijn 
gemeenteleden alom, zijn leerhuisgangers, zijn weidse vriendenkring. 
Zijn geest van solidariteit en strijd voor bevrijding in navolging van de opgestane 
Heer voortzetten is zijn gedachtenis eer aandoen. 
Soli Deo Gloria 
 
Ds. Ina Koeman en ds. Marc Loos 

 
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: 
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• 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 nog steeds aangeven bij de scriba (zie 
voorzijde kerkblad). 
 
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 
 
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. 
 
Stichting De Melkkan 
Onze Diaconie steunt jaarlijks “Stichting  De Melkkan” uit Hulst met een 
gift. Hieronder kunt u lezen wat “De Melkkan “ zoal doet. Aantekening hierbij is, 
dat nu, tijdens de Corona-crisis, het gebouw van de Melkkan niet geopend is. 
Zie ook de website van de Melkkan : stichtingdemelkkan.jimdo.com 

  
Mocht u iemand kennen die hulp nodig heeft, of heeft u zelf hulp nodig, dan 
kunnen wij helpen om contact te leggen met Stichting De Melkkan. 
U kunt contact opnemen met onze diaconie – Ineke Proost – 06-38905554 
Of mailen naar scribaat@pgoosthoek.nl  (website : www.pgoosthoek.nl) 

 

mailto:scribaat@pgoosthoek.nl
http://stichtingdemelkkan.jimdo.com/
mailto:scribaat@pgoosthoek.nl
http://www.pgoosthoek.nl/
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Vrijheid van gebrek,  

 
Stichting de Melkkan staat voor het wegnemen van het gebrek armoede, en dat 
in de breedste zin van het woord armoede! 
Armoede is voor veel mensen, te weinig geld om een volwaardig leven te 
kunnen leiden. Maar armoede is meer dan alleen maar geld..... 
Het staat ook voor een belangrijk deel van een plaats in onze maatschappij, hoe 
wij als mens worden geaccepteerd door......mensen. 
Dat is ook van wezenlijk belang in ieders leven, mensen rondom je heen.  
Een gebrek aan warmte, liefde en te worden begrepen en uiteindelijk te 
worden gewaardeerd, dat is veel belangrijker dan in geld uit te drukken. 
  
Dus als het gaat om hoe wij omgaan met het begrip; Vrijheid van gebrek, dan is 
het zeker vooral mensen te helpen die aan en onder de armoedegrens moeten 
leven. Mensen die naast hun financiële problemen, ook het gebrek aan 
zelfvertrouwen verliezen, het gebrek aan zelfredzaamheid en bovenal het 
gebrek aan menselijkheid missen in hun leven. 
Dat maakt de term Armoede, toch opeens veel breder dan alleen maar geen 
geld genoeg hebben om van te leven. 

  
En wij nemen die vrijheid om het gebrek armoede, in zijn geheel op om zo 
mensen te kunnen helpen.  
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Wat wij doen en geven aan hulp aan de mensen die het zo hard nodig hebben 
is, naast menselijke gevoelige hulp, ook praktische hulp aanbieden. 
Wij zijn begonnen met voedselpakketten aan te bieden ( dat was eerst aan de 
mensen die net boven de norm van de Voedselbank zaten ) om ze zo over een 
drempel heen te halen om die stap te zetten waar zij echt naar op zoek waren. 
Doordat helaas de donaties van voeding en verzorgingsproducten steeds 
minder werden, is er het "sociaal" kruidenierswinkeltje ontstaan. Dit heeft 
enkele voordelen voor alle leden, ten eerste kunnen zij de producten nemen die 
ze echt nodig hebben, ten tweede is het voor enkele leden weer de waardigheid 
om zelf boodschappen te kunnen doen en leren sommige ook weer met geld 
om te gaan. Maar het heeft ook een andere reden en dat is het budget wat wij 
tot onze beschikking hebben........Zo zorgen de leden ook voor elkaar, en met de 
opbrengst van wat er verkocht is, kunnen wij de winkel weer aanvullen. Onze 
verkoopprijzen zijn als voorbeeld voor een pak koffie € 0,50, of voor luiers € 3,-.  
Hier wil ik wel duidelijk erbij vermelden dat wij dit aanbieden en gebruiken als 
hulpmiddel om mensen ertoe te bewegen om die stap over de drempel te 
zetten. 
De gezamenlijke dag op vrijdag staat volledig in het teken van elkaar helpen, dat 
begint met alle vrijwilligers ( dat zijn allemaal leden en oud leden ) die alle 
ruimtes klaarzetten, zodat iedereen lid of geen lid, zich welkom voelt zodra men 
binnen komt. 
De gezamenlijke lunch waarbij iedereen kan aanschuiven, mee eten en vooral 
te praten om zo elkaar te leren kennen. Ook de gehele dag is iedereen welkom 
om met ons iets te komen drinken en in gesprek te gaan. 
Een lunch die vooral staat in het teken van samenzijn en boven alles jezelf 
kunnen en mogen zijn! 

  
De koffiemomenten die wij de gehele dag hebben, zijn heel belangrijk voor onze 
leden, omdat ze tussen allemaal mensen zitten die ook weten en voelen hoe 
het is om in een dergelijke situatie te zitten, zoals zijzelf. Daarnaast zijn de 
mensen die ook langskomen om goederen te doneren, of gewoon om de koffie 
komen, heel belangrijk. Door samen in gesprek te gaan, worden elkaars visie en 
kijk op het leven anders, en kan een vooroordeel worden omgezet naar 
begrip..... 
Ook zijn wij enorm bezig om een netwerk te maken, waar onze leden gebruik 
van kunnen maken. Denk aan de advocate, maatschappelijk werkster, 
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bewindvoerder, formulierenbrigade enz., die elke maand een dagdeel aanwezig 
zijn. Daar kunnen al onze leden een beroep op doen, en zo stapjes zetten om 
alles weer op de rit te zetten. 
Bijna het gehele bestuur heeft de workshop netwerkcoaching gevolgd, zodat wij 
ook steeds meer kennis hebben om onze leden te kunnen helpen. 
Momenteel helpen wij 160 mensen, gezinnen en alleenstaanden, waarbij onze 
nadruk ligt bij de kinderen. 
 
Stichting De Melkkan 
 
 

 
 

 
Donderdag 2 juli Kerkenraadsvergadering. Aanvang 20.00 uur. 

Locatie: Hulst of indien de omstandigheden ons daartoe 
noodzaken online. 
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Het is een stuk stiller… 

 

De kerken zijn leeg, theaters, zelfs geen huiskamerconcerten meer… 

De figurant is ook even stil.  
Toch ook  niet helemaal, tijdens de gezamenlijke kerkdiensten op Omroep 

Zeeland (Geloven in Zeeland) heeft Theo al 2 x mee mogen werken vanuit zijn 
gastenkamer. 

En ook hebben we hard gewerkt aan onze site, www.defigurant.nl 
 

Voor al die mensen die nu interesse in- en tijd over hebben willen we een ieder 
uitnodigen om eens aandachtig een kijkje te komen nemen op die site. Kijk 
bijvoorbeeld onder de knop “home” naar films en video’s…je ziet er o.a. 7 

speciaal opgenomen liederen van de gastenkamer…een klein concertje bij je 
thuis. (Thuiskamerconcert!!) 

Ook vind je er het laatste nieuws vanuit Oeganda terwijl je ook rustig naar een 
stukje film kunt kijken van het Amecetwerk in Oeganda van voor de Coronatijd. 
Dus…kom kijken op onze website en we wensen je een inspirerend inkijkje toe, 
blijf gezond en om elkaar denken en denk ook aan jezelf, Gods zegen gewenst! 

Dank voor al jullie steun aan het werk van Amecet in Oeganda, 
Vrede en alle goeds, Cor de Rijke, Gerrit Dieleman, Theo van Teijlingen  

(St. de Figurant) En vanuit Oeganda: Els van Teijlingen 

 

http://www.defigurant.nl/
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