
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bijdragen voor het volgende nummer dienen uiterlijk 25 augustus a.s. door de 
redactie te zijn ontvangen. 
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De Kerk in  
‘t Midden 

Informatieblad van en voor  
de protestantse gemeente 
Oosthoek te Hulst. 
Verschijnt 8 maal per jaar 

Want Ik ben de Heere, Uw God,  
Die uw rechterhand vastgrijpt en  

tegen u zegt:  
Weest niet bevreesd, Ik help u. 

 
Jesaja 41: 31 
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Kerkdiensten 
Eerste kerkdienst op 5 juli 2020 
Op 5 juli zijn we voor het eerst na de ‘Corona-sluiting’ weer als gemeente bij 
elkaar geweest. Het was een bijzondere dienst waarin Ineke Proost en  
Sarina de Schepper door ds. Dees werden (her-)bevestigd als diaken.  
Een bijzondere dienst dus en deze werd door velen ook in positieve zin zo 
ervaren.  
Medewerking aan deze dienst werd, behalve de gebruikelijke ‘dienstdoende’ 
ouderling, diaken, koster en organist, ook verleend door een trompettist, de 
heer Toon van Waterschoot uit Kloosterzande. Bij de afkondigingen en in de 
uitgeprinte liturgie stond zijn naam helaas niet vermeld, vandaar deze extra 
vermelding. 
 
Zondag 12 juli 2020 
10.00 uur Hulst:  Peter Morée, onze pastoraal medewerker 
1e collecte: Bloemenfonds 2e collecte: Kerk 
 
Zondag 19 juli 2020 
10.00 uur Hulst:  ds. Freund 
1e collecte: Samen voor zin 2e collecte: Kerk 
 
Zondag 26 juli 2020 
10.00 uur Hulst:  mw. A. v.d. Berg 
1e collecte: PSC Antwerpen 2e collecte: Kerk 
 
Zondag 2 augustus 2020 
10.00 uur Hulst:  Ds. Veldhuizen 
1e collecte: Voedselbank 2e collecte: Kerk 
 
Zondag 9 augustus 2020 
10.00 uur Kloosterzande:  ds. v.d. Jagt 
1e collecte: St. Amecet  2e collecte: Restauratiefonds 
 
Zondag 16 augustus 2020 
10.00 uur Hulst:  Ds. Overduin (em. predikant), AVONDMAAL 
1e collecte: CZWO  2e collecte: Kerk 
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Zondag 23 augustus 2020 
10.00 uur Kloosterzande:  Drs. Roggeband-Baaij (Tholen) 
1e collecte: St. Leergelden 2e collecte: Kerk 

 
Corona maatregelen 
Per 5 juli zijn onze kerkdiensten weer hervat. Dit kon alleen als we voldoen aan 
de regelgeving van de overheid. Vanuit het landelijk bureau van de PKN zijn er 
protocollen opgesteld om de regelgeving uit te werken. 
Voor ons kerkgebouw in Hulst is op grond van de protocollen een ‘gebruiksplan’ 
opgesteld. Uiteraard zal dit na de diensten worden geëvalueerd en zo nodig 
worden bijgesteld. 
Iedereen kan van de inhoud van dit gebruiksplan kennis nemen via de website 
van onze gemeente: www.pgoosthoek.nl . 
Heeft u opmerkingen of vragen, laat het ons weten. 
Wij hopen en verwachten dat iedereen zich aan de opgestelde regels zal 
houden. Gaat het niet om je eigen gezondheid, dan is het wel voor degene die 
naast je zit, of voor de kwetsbaren. 

 
Kerkdiensten volgen  
U kunt de kerkdiensten in Hulst en in Kloosterzande ook online volgen via  
www.kerkdienstgemist.nl. 
 
CBL bijeenkomsten PG Oosthoek 
De geplande bijeenkomsten van Contextueel Bijbellezen (CBL) gaan voorlopig 
niet door. 
 
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 soms ook 
telefonisch gevoerd, maar een bezoek behoort ook tot de mogelijkheden. 
Aanvragen voor bezoek en/of bijstand gaan via mw. van  Drongelen (voorzitter 
kerkenraad) of de scriba (zie voorzijde kerkblad). 
 
 

http://www.pgoosthoek.nl/
http://www.kerkdienstgemist.nl/
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Kindernevendienst PG Oosthoek 
 

 
 
 
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 knutselopdracht, 
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:   Sarina de Schepper 
Telefoon:  06-11717820 
E-mail:   kindernevendienst@pgoosthoek.nl  
Website: www.pgoosthoek.nl 
 

mailto:kindernevendienst@pgoosthoek.nl
http://www.pgoosthoek.nl/
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Overweging 
‘Toen hoorde ik een andere stem uit de hemel zeggen: ‘Ga weg uit de stad, mijn 
volk zodat je geen deel hebt aan haar zonden en ontkomt aan de plagen die 
haar zullen treffen.’ Openbaringen 18: 4 
 
Na Pinksteren hebben we in Axel een paar keer stil gestaan bij de moeder aller 
steden: Babel, ook wel Babylonië genoemd. De roemruchtige stad die genoemd 
word in het eerste bijbelboek en in het laatste. Symbool is ze gaan staan voor 
menselijke hoogmoed, voor de mens(regeringsleiders, bedrijven, rechters, 
banken etc.) die zijn welvaart en veiligheid heeft gebouwd op misdaad en op 
bloedvergieten. Babel staat symbool voor de ongevoeligheid voor het lijden van 
de slachtoffers, voortspruitend uit het verlangen naar macht en vermaak. 
Babel is de vijand van Jeruzalem, de Godsstad van vrede. Maar wat als deze 
twee samenvallen? Als Jeruzalem geworden is als Babylon? In de Bijbelse 
geschiedenis zien we dat dit gevaar steeds op de loer ligt, en tot twee maal toe 
wordt Jeruzalem met haar tempel vernietigd omdat zij verworden is tot net zo’n 
corrupte stad als de Moeder aller steden, en enkel nog maar geld en macht 
aanbidt en daarmee de menselijk maat uit het oog verliest.  
De laatste jaren wordt er steeds weer opnieuw gebonsd op de deuren van onze 
steden en landen. We worden aangesproken op onze identiteit, we worden 
aangesproken op onze Vaderlandse geschiedenis. Dat we ons hebben verrijkt 
ten koste van andere mensen, dat we hun rechten hebben geschonden. Dat 
roept allerlei gevoelens op. Van weerstand en irritatie, maar ook van begrip en 
respect. 
Het is een uitdaging voor ons als blanke geloofsgemeenschap om niet hard te 
worden in deze discussie, maar ons hart te blijven gebruiken. En in alle 
boosheid van de aanklagers een uitnodiging te zien om te luisteren naar 
mensen die zich geschoffeerd voelen, racistisch behandeld en onrechtvaardig 
behandeld.  
Opdat!, waar er daadwerkelijk nog de geest van Babylon onder ons is, wij 
daaruit kunnen wegtrekken (ook ten gunste van onszelf, zie de bijbeltekst). En 
we geroepen door Christus kunnen bouwen aan een land waar het ‘net zoals in 
de hemel is mag doorbreken hier op aarde.’ Onze diepste identiteit ontlenen wij 
namelijk aan het Koninkrijk der Hemelen, dat is ons ware Vaderland. 
 
Ds. Jan Verlinde 
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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  

 
Uit de kerkenraad 
Uit de kerkenraadsvergadering van 18 mei j.l. 

- Kaartengroet met Pasen is goed verlopen. Positieve reacties ontvangen. 

- Met Pinksteren zal er vanuit de diaconie ook een kaartengroet verzorgd 

worden. 

- Er zal een werkgroepje gemaakt worden t.b.v. protocol voor de 

kerkdiensten tijdens coronatijden. Verwachting is dat dit nog wel even 

van kracht zal zijn. 

- 5 juli zal de bevestigingsdienst zijn van mevr. Proost en S. Dekker. 

- Bloemenrooster zal opnieuw worden opgesteld i.v.m. vele wijzigingen 

die erin zitten. In overleg met dhr. Morée zal een inhaalslag worden 

gemaakt voor de bloemengroet welke in de afgelopen periode niet 

heeft plaatsgevonden. 

- Vrijwilligersdag wordt  verder uitgesteld tot wellicht volgend jaar. 

- In het najaar komt hopelijk de nieuwe infogids ter beschikking. 

- Kerktuin in Hulst zal geheel worden aangepakt. Beuk blijft wel staan 

maar wordt teruggesnoeid. 

- Poorthuis wordt onder handen genomen. Offertes voor schilderwerk 

zijn aangevraagd. Vanuit de kerkenraad komt de suggestie om een plek 

te creëren voor een beamer. Dit wordt meegenomen. 

- De postbus blijft nog tot eind 202 in gebruik. Daarna is deze opgezegd. 

- Voorstel is om de kosten voor de niet doorgegane kerkdiensten te 

doneren aan een goed doel. Samen met de diaconie wordt bekeken 

welk doel dit moet worden. 

mailto:scribaat@pgoosthoek.nl
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- Lieke Willems zal volgend jaar geen kinderopvang meer verzorgen. 

Uiteraard een bedankt namens PG Oosthoek. Vacature uitzetten voor 

een opvolger(ster). 

- Peter Morée aansturen wie hij moet gaan bezoeken in de komende 

periode. 

- Nieuwe datum avondmaal in kleine kring wordt uitgesteld tot nader 

order i.v.m. corona. 

- Beroepingswerk van buurgemeente PSS  is ook van start gegaan. Samen 

kijken of hier paralellen met ons profiel in zitten.  

- De zondags kaartgroet is lastig bij te houden in coronatijden. Er wordt 

nu enkel een kaart gestuurd, helaas nu geen handtekeningen van 

gemeenteleden mogelijk. 

Wij gedenken 
In memoriam Kees Hollemans 
Op 8 juni is na een moedig gedragen ziekte overleden ons gemeentelid Cornelis 
Willem Leendert Hollemans. Hij bereikte de gezegende leeftijd van 91 jaar en 
was woonachtig aan de Verdunlaan 6 te Sint Jansteen.  
Hij werd geboren op 13 juli 1928 te Vlaardingen en groeide op in een gezin met 
een jongere zus. Hij kwam als jongeman de oorlog goed door en werd ook 
buitengewoon dienstplichtig verklaard waardoor hij niet naar Ned. Indië 
hoefde. Hij koos er voor om de radiotechniek in te gaan en kwam later bij Radio 
Holland terecht, eerst in Vlissingen en later in IJmuiden.  
Hij trouwde met Riet den Breems en is 65 jaar met haar gehuwd geweest. Zij 
werden gezegend met vier kinderen, 6 kleinkinderen en 2 achterkleinkinderen.  
Zij hebben voluit mogen genieten van de vele vakanties en gingen graag naar 
een van de kinderen in Frankrijk. Maar ook het jaarlijkse verblijf in de Ardennen 
deed hen goed, daar kwamen ook de kinderen en goede vrienden langs.  Als 
hobby had Kees altijd al iets met water, zowel door zijn werk op de schepen 
alsook door het zeilen.   
Vanaf 2006, komend uit IJmuiden, kwamen Kees en Riet in onze kerkelijke 
gemeente terecht en leefden samen sterk mee. Als hun predikant maakte ik 
hen mee op de Bijbelkring en de gesprekskring en de regelmatige bezoekjes aan 
huis. Zo heeft hij altijd een welkome bijdrage geleverd en het gesprek een extra 
dimensie kunnen geven.  
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Kees had ook in voorgaande gemeenten meegewerkt in kerkenraden en ook in 
onze gemeente kon hij af en toe helpen bij wat technische problemen. 
Verschillende gemeenteleden hebben Kees leren kennen als een vriendelijke, 
bedachtzame en wijze persoon. Ze hebben in en buiten onze gemeente 
Oosthoek een grote vriendenkring opgebouwd en velen waren dan ook getuige 
van hun jubileumjaren en kroonverjaardagen.  
 
Nog voor het overlijden van zijn vrouw in 2016 had hij al wat gezondheids-
klachten, maar na het eerste jaar kon hij weer wat meer genieten van het leven 
met de kinderen en kleinkinderen en vrienden. En gelukkig woonden twee van 
hen ook in onze provincie. Lezen en het luisteren naar muziek bleef ook zijn 
grote interesse houden. 
Zelf bewaar ik als oud predikant de herinnering aan goede gesprekken met hem 
over kerk, vele bijbelverhalen, het geloof en het wereldgebeuren. Bijzonder was 
het moment, evenals destijds bij zijn vrouw Riet, dat we een huisliturgie op zijn 
verzoek konden houden, waar hij zich door gesterkt wist.  
De uitvaartdienst vond plaats op 15 juni in de Protestantse kerk van Hulst.  
Vanwege de voorschriften van het RIVM (maximaal 30 bezoekers) werd er voor 
gekozen om de dienst via een lifestream uit te zenden. 
Naast de bijdragen vanuit het gezin waarbij de kinderen hun respect voor vader 
en opa naar voren brachten, lazen we uit psalm 107, 28 t/m 32 en uit Johannes 
1, 41- 52 over Nathanaël. Boven de kaart stond de versregel: …en Hij leidde hen 
naar de haven van hun begeerte (ps. 107, 30b). De begrafenis vond daags erna 
plaats op de begraafplaats Westerveld in Driehuis. Ons medeleven gaat uit naar 
zijn kinderen en hun gezinnen, naaste familie en bekenden.  
Dat de gedachtenis aan ons gemeentelid Kees Hollemans een ieder tot zegen 
mag zijn. 
De dienst werd geleid door ondergetekende, em. predikant Pieter Overduin.  

 
In memoriam Mattie Basting-Bakker 
Op 6 juni is in de leeftijd van 67 jaar overleden Mattie Basting-Bakker. 
Wij gedenken haar in dankbaarheid voor het leven dat zij heeft geleefd, voor de 
liefde die zij heeft geschonken, voor de aandacht die zij heeft gegeven, voor de 
energie die zij heeft gehad om datgene te doen wat gedaan moest worden in 
goede en in kwade dagen in alle eenvoud en zonder verdere kapsones. 
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Mattie Basting had de gave om verder te zien dan haar ogen te zien gaven en om 
dieper te voelen dan de meesten van ons en daarmee is zij velen tot steun 
geweest ondanks het feit dat het in haar eigen leven niet altijd over rozen is 
gegaan. 
Haar man Joop vertelde tijdens de dankdienst voor haar leven: “De kinderen 
waren haar alles en ze vocht als een leeuwin voor haar welpen om het 
onderwijzend personeel van de scholen waarop ze zaten te overtuigen dat er in 
haar ogen iets mankeerde aan het lesgeven en het te kort aan voldoende 
aandacht voor onze kinderen.” Misschien dat ze daarom ook zo genoten heeft 
van de musical The Lion King in het Circustheater in Scheveningen. 
Tijdens de dankdienst is gelezen uit Openbaring 21 over de nieuwe hemel en de 
nieuwe aarde, woorden die haar zeer aanspraken. Zij herkende daarin wellicht 
ook de “verten” die zij van tijd tot tijd ook zag en ook de pijn die dat soms met 
zich meebracht. Ook klonken de woorden: “Hij (de EEUWIGE) zal alle tranen uit 
hun ogen wissen. Er zal geen dood meer zijn, geen rouw, geen jammerklacht, 
geen pijn…” Deze woorden mochten haar tot troost en bemoediging zijn op haar 
levensweg en mogen dat ook zijn voor Joop, de kinderen en kleinkinderen en 
allen die haar lief waren en haar nu moeten missen. 
Tijdens de dienst werden haar lievelingsliederen ten gehore gebracht: “Stil maar 
wacht maar, alles wordt nieuw”, liederen uit Taizé en tenslotte: “A Toi la Gloire” 
waarna wij haar begeleid hebben naar het crematorium in Terneuzen. 
Dat de gedachtenis aan Mattie Basting-Bakker ons tot zegen mag zijn. 
Ds. Roel de Meij Mecima, Den Helder. 
 
Dankdag & de Schoenendoosactie 2020. 
Als PG Oosthoek willen we dit jaar met dankdag meedoen aan actie 
schoenendoos. Op dankdag danken we God voor alle gaven die we het 
afgelopen jaar hebben gekregen. We hebben genoeg te eten, onze 
(klein)kinderen kunnen naar school gaan en hebben veel speelgoed.  
Het is nog mooier om dit te delen en iemand anders een cadeau te geven, iets 
van jezelf, voor jou van mij.  
 
Schoenendoosactie deelt al 25 jaar mooi versierde en gevulde schoenendozen 
uit aan kinderen in nood. We willen u graag informeren over verdere 
(praktische) invulling, want we gaan dit samen doen! 
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Door een schoenendoos te versieren en te vullen met allerlei bruikbare spullen 
kun je een kind ergens anders op de wereld heel blij maken. Er zijn zoveel 
kinderen die nog nooit zo’n schitterend cadeau hebben gekregen. Je kunt je 
amper voorstellen wat voor impact jullie dozen hebben. Voor veel kinderen in 
armoede is die versierde schoenendoos-met-inhoud het eerste cadeau in hun 
leven. Je geeft hoop én toekomst. 

Door schoenendoosactie zijn in de afgelopen 25 jaar al 1.042.945 
schoenendozen uitgedeeld aan kinderen in Albanië, Angola, Armenië, Benin, 
Bosnië, Bulgarije, Cameroon, Congo, Costa Rica, Griekenland, Guinee, India, 
Irak, Kosovo, Letland, Liberië, Malawi, Moldavië, Namibië, Pakistan, Polen, 
Roemenië, Servië, Sierra Leone, Tanzania, Togo, Oeganda, Oekraïne en Zambia. 

Praktische aanpak: 
De actiefolder met daarin een handleiding en wat je in de schoenendoos kunt 
doen, wordt uitgedeeld bij de deur in de kerk en zal gepubliceerd worden in de 
volgende KihM. U kunt alvast een kijkje nemen op de website; 
schoendoosactie.nl  
Het verzenden van een schoenendoos kost € 5,= per doos.  
 
We hopen op heel veel dozen te ontvangen op de zondag na dankdag  
(8 november)! Zo kunnen we als kerkenraad alle schoenendozen gezamenlijk 
aanbieden. 
 
Namens het kindje dat jouw doos gaat ontvangen alvast heel erg bedankt! 
 

Kerk in Actie 
Inzameling van mobieltjes, cartridges, ansichtkaarten en postzegels 
In beide kerkgebouwen staan houten inzamelboxen! 
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. 
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/kom-in-actie/acties/organiseer-een-inzamelingsactie
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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 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 
 
Van de Diaconie 
Via onze bankrekening hebben we de volgende donaties binnen gekregen. 
3 x  € 50,00  - 1  x  €  40,00  -  2  x  € 15,00  -  1  x  €  10,00 
Wij zullen dit over diverse collecten verdelen. 
 
De Diaconie heeft voor elke collecte die we tijdens de Corona tijd hebben 
gemist een vast bedrag overgemaakt. 
 
Voor de  collecte met Pinksteren voor de actie Help een stille coronaramp 

voorkomen ( van kerk in actie ) hebben we  € 500,00 overgemaakt. 
 
De collecte van zondag 5 juli is  € 76,50  -Binnenlands Diaconaat. 

mailto:scribaat@pgoosthoek.nl
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Van de kerkrentmeestertafel… 
Rare tijden voor iedereen. We hebben na een tijd weer de eerste kerkdienst 
achter de rug en mede door de inzet van velen en uw komst is dit goed 
uitgevallen. Helaas is er nog geen gemeentezang mogelijk. De regels daarvoor 
worden versoepeld, maar voorlopig zullen we het zonder moeten doen. Het 
Poorthuis is aan een opknapbeurt toe. We hopen hiermee in het najaar te 
kunnen starten. Het meeste werk zal het schilderwerk zijn. Maar er moeten ook 
enkele plafonds worden vervangen aangezien deze niet brandveilig zijn.  
Ook willen we in het najaar de kerktuin van Hulst aanpassen. Vele buxussen zijn 
helaas doodgegaan. Een algehele opwaardering kan geen kwaad. Dit willen we 
in eigen hand oppakken. Dus als u zich geroepen voelt om een steentje, of 
plantje in dit geval, bij te dragen dan horen wij dit graag!  
Nadat het vorig jaar is misgegaan zullen we eind dit jaar stoppen met de 
postbus. Aangezien we in de kerk een eigen brievenbus hebben is de postbus 
overbodig geworden. Het mocht u misschien nog niet zijn opgevallen maar de 
kerkklok is na lange tijd weer bij de tijd. Nadat deze was uitgevallen door een 
mechaniekprobleem is door dit euvel de as kromgetrokken. Met Ad’s kennis 
van staal is dit echter weer rechtgezet en loopt de klok weer. 
Financieel zijn we momenteel bezig om de laatste puntjes op de 
spreekwoordelijke i te zetten om de jaarrekening van 2019 af te ronden.  
We hebben al vele kerkbalans toezeggingen mogen ontvangen, waarvoor dank. 
Mocht u dit nog niet gedaan hebben, geen probleem 2020 duurt nog even om 
dit recht te zetten. 
 
Groeten, 
Jeroen, Ad en Leander 
 
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. 
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Stichting De kerk in Klooster 
presenteert in Kloosterzande 
              

ZOMEROPENSTELLING in de 
HOF TE ZANDEKERK 

        

Elke zondagmiddag in de maanden juli en augustus. 
De toegang is vrij. 

De kerk is geopend van 14.00 – 16.00 uur voor: 

 
➢ Bezichtiging van deze eeuwenoude kerk (kapel) (een gids is voorhanden 

naast een kleine brochure met toelichtingen). Locatie: Wm. de 

Zwijgerlaan 2, Kloosterzande. 

 
➢ Een stiltemoment met mogelijkheid om een kaars te branden op de 

Ichtuskandelaar voor in de kerk. 

 
➢ Een kleine expositie te bekijken met schilderijen van o.a. Goossen, de 

Jonge, Traas, van Drongelen en ter Burg. 

 
➢ U kunt ook documentatie vinden over de geschiedenis van deze kerk. 

 

➢ Om het werk van de Stichting “de kerk in klooster” te ondersteunen 

kunt u natuur-zeepproducten van de zusters uit de abdij Nazareth 

(Brecht) kopen of een kerkkaars of een daklei die na de restauratie 

beschikbaar kwamen.  
 

➢ U kunt ook vriend van de stichting KiK worden en ontvangt dan 

regelmatig een nieuwsbrief over de activiteiten die de komende tijd 

weer kunnen plaatsvinden. 
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Rouwzorg 114 
Als je iemand verliest, dan heb je behoefte aan steun van familie, buren, 
vrienden. Een arm om je heen, menselijk contact, je verhaal kwijt kunnen. Ook 
ontmoetingen met anderen die hetzelfde hebben meegemaakt kunnen deugd 
doen, evenals de lezingen die wij normaal gesproken organiseren. In deze 
coronatijd is dit echter niet mogelijk maar via onderstaande teksten hopen we 
jullie een hart onder de riem te steken. Jullie het gevoel geven dat je er niet 
alleen voor staat ; dat er mensen zijn die aan jullie denken en met jullie 
meeleven. 
In het najaar 2020 gaan er nog geen lezingen door. Ons 20-jarig bestaan is 
uitgesteld naar 5 oktober 2021. 
De nieuwe rouwgroepen starten op maandagnamiddag 9 en dinsdagavond 10 
november in het zaaltje naast de St.Henricuskerk, 's Gravenstraat 169 teClinge. 
 
Op 2 februari 2021   Lezing door Manu Keirse met als thema  

'Het hart vergeet niet... weet nog als de dag van 
gisteren' over rouw en (jong-) dementie. 

Op 13 april 2021       Interactieve Lezing door Marinus van den Berg met als     
        thema  
       'Het hart vergeet niet... weet nog van de sporen'. 

Op 5 oktober 2021   20-jarig bestaan Rouwzorg Regio 0114  met als thema  
         'Het hart vergeet niet...' 

 
De lezingen gaan door in de Truffinozaal van het WZC  De Blaauwe Hoeve  in 
Hulst om 20.00 uur. 
 
Voor meer info kan je terecht bij het rouwzorgteam 
Katrien Van de Wiele  kvdwiele@zeelandnet.nl       tel. 06-41322776 
Fien Martinet             fmartinet@zeelandnet.nl     tel.  0114-364050 
Maggie Sandkuyl         msandkuijl@zeelandnet.nl    tel.  0114-315149 
 
Postadres : Poorterslaan 111  4561 ZM  Hulst  
 
Of op de website www.rk-kerk-ozvl.nl/overlijden/rouwzorg. 
 
 

mailto:kvdwiele@zeelandnet.nl
mailto:fmartinet@zeelandnet.nl
mailto:msandkuijl@zeelandnet.nl
http://www.rk-kerk-ozvl.nl/overlijden/rouwzorg
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Rouwzorg 114 
In deze tijd van ‘afstand houden’  
zoeken we naar woorden en gebaren  
van warmte en verbondenheid,  
woorden die spreken van hoop…  
van méér dan overleven alleen…,  
woorden die raken…, die aanraken…,  
die je stil maken om dichterbij jezelf te komen…,  
dichterbij hen die we zo missen…,  
dichtbij de kern, bij waar het op aankomt. 
Licht in het donker…,  
warmte die van binnen komt… 
“De stilte zegt genoeg”    
“Wie kijkt naar mij om” 
“Zou het kunnen zijn…”   
“Thuis” 
Het zijn teksten die mijmeren en aanzetten tot ‘er zijn’ voor elkaar. 
We willen ze graag met jullie delen tot we elkaar weer mogen ontmoeten  
na de stilte van de coronatijd… 
 
De stilte zegt genoeg… 
In die stilte mag je huilen… 
je mag er schreeuwen als een kind… 
maar je kunt er ook in schuilen 
totdat jij de weg weer vindt. 
In de stilte mag je zwijgen… 
en met lege handen staan… 
(uit ‘Bij het graf van mijn moeder’)  
Theo van Teijlingen – 8 liedjes op  
www.defigurant.nl 

 
Wie kijkt naar mij om ? 
Wie hoort hem, wie hoort haar ?                                       
als het stil wordt  
en leeg vanbinnen … 
als je vluchten wil 

http://www.defigurant.nl/
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maar thuis moet blijven… 
als alles kapot gaat 
nu hij er niet meer is … 
Wie kijkt naar haar om ? 
Wie voelt mijn lege buik… 
het gemis ? 
Wie loopt met me mee 
als ik hem zoek ? 
Wie ziet de paniek in zijn ogen 
als zijn kind niet beter wordt ? 
Wie kijkt naar mij om ? 
Hij ziet naar mij om… 
als de buurvrouw even langskomt 
als een collega een berichtje stuurt : 
‘ik denk aan jou…’ 
als hij luistert, even de tijd neemt… 
als zij helpt met de papieren… 
 
Mannen, vrouwen, kinderen  
die in deze tijd van ‘afstand houden’  
toch nabij blijven, die ‘er zijn’… 
die hart willen zijn als het leven hard is. 
Elkaar nabij…  
Licht in het donker… 
Hij ziet naar ons om… 
 
Zou het kunnen zijn... (Jeannine Peersman)  
Dat terwijl wij ziek worden, 
de aarde kan helen  
Dat nu van alles verandert en stopt, 
de natuur weer door kan gaan. 
 
Zou het kunnen zijn... 
Dat nu de wereld vertraagt, 
de liefde kan versnellen 
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Dat druk zijn en naar buiten racen en vliegen, 
de rust vinden en naar binnen keren wordt. 
 
Zou het kunnen zijn.... 
Dat als we thuis moeten blijven, 
we weer kunnen ervaren van wie we houden  
Dat nu de maatschappij zo leunt op de zorg, 
we beseffen hoe ontzettend belangrijk dat is. 
 
Zou het kunnen zijn... 
Dat de wereld en de luxe om ons heen  
nu kleiner wordt, 
zodat we ons eigen grote hart weer  
kunnen voelen 
Dat nu we goed voor onszelf en anderen  
moeten zorgen, 
Ontdekken dat zelfliefde en naastenliefde noodzakelijk is. 
 
Zou het kunnen zijn... 
Dat nu we samen strijden tegen hetzelfde, 
de eenheid in de verschillen  
kan worden gevonden 
Dat als we elkaar nodig hebben, 
herontdekken hoe saamhorigheid voelt. 

Zou het kunnen zijn.... 
Dat na de chaos en strijd van deze tijd, 
een nieuwe wereld wordt geboren 
Dat na de angst en onzekerheid, 
de liefde en waardering voor elkaar  
en de aarde terugkeert. 
Zou het kunnen zijn.... 
Dat het zo moet zijn, 
opdat de liefde wederkeert.  
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THUIS      (Marinus van den Berg)  
Nu je thuis bent  
Nu je thuis moet werken 
Nu je thuis mag werken 
Nu je thuis bent alleen 
Nu je thuis bent samen 
Nu je thuis moet zijn 
 
Nu je nergens heen kunt 
Nu alles dicht is 
Nu je thuis een kluis kan worden 
 
Nu je van zoveel moet afzien 
je onverwacht tijd krijgt 
Nu er stilte en rust om je heen is 
 
Nu kun je misschien aanstekelijk werken 
Licht en aandacht ontsteken 

         Nabij contact op afstand scheppen. 

 

 
 

 
Donderdag 20 augustus  Kerkenraadsvergadering te Kloosterzande 
    Aanvang 20.00 uur 
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