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Kerkdiensten
Zondag 23 augustus 2020
10.00 uur Kloosterzande: Drs. Roggeband-Baaij (Tholen)
1e collecte: St. Leergelden
2e collecte: Kerk
Zondag 30 augustus 2020
10.00 uur Hulst: Ds. v.d. Weerd (Geertruidenberg)
1e collecte: Jeugddorp de Glind 2e collecte: Kerk
Zondag 6 september 2020
10.00 uur Kloosterzande: Ds. Werner (Ede)
1e collecte: PSC Antwerpen
2e collecte: Onderhoudsfonds
Zondag 13 september 2020
10.00 uur Hulst: Ds. de Beun
1e collecte: JOP
2e collecte: Kerk
Zondag 20 september 2020
10.00 uur Kloosterzande: Ds. v.d. Weerds (Geertruidenberg)
1e collecte: Diaconie
2e collecte: Kerk
Zondag 27 september 2020 STARTZONDAG. Koffie drinken na de dienst
10.00 uur Hulst: Dhr. Morée
1e collecte: Vredesweek
2e collecte: Kerk
Zondag 4 oktober 2020 AVONDMAAL
10.00 uur Kloosterzande: Drs. Dees
1e collecte: Kerk en Israël
2e collecte: Restauratiefonds
Zondag 11 oktober 2020
10.00 uur Hulst: Ds. de Beun
1e collecte: Bloemenfonds
2e collecte: Kerk
Zondag 18 oktober 2020
10.00 uur Kloosterzande: Ds. Overduin
1e collecte: Werelddiaconaat 2e collecte: Kerk
2

Zondag 25 oktober 2020
10.00 uur Hulst: Ds. v.d. Weer (Geertuidenberg)
1e collecte: Ned.Bijbelgenootschap 2e collecte: Kerk
Zondag 1 november 2020
10.00 uur Kloosterzande: Ds. v.d. Kaaij (Aardenburg)
1e collecte: KIA (Indonesië)
2e collecte: Onderhoudsfonds
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?
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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
Startzondag
Op 27 september staat de Startzondag, het begin van het nieuwe kerkelijke
seizoen, op de agenda. De kerkenraad is nog bezig aan de invulling. Door de
Corona-richtlijnen kunnen we niet een uitgebreid programma aan u voorleggen.
Wel proberen we er een speciale dienst met een speciaal thema van te maken.
Corona maatregelen
Het is fijn dat we ondanks dat het Corona-virus nog lang niet is verslagen, toch
kerkdiensten kunnen en mogen houden. Dit kan 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 kerkgebouwen is op grond van de protocollen een ‘gebruiksplan’
opgesteld. Een belangrijke beperking hierbij is dat we niet mogen zingen in de
kerk.
Reserveren voor de diensten was de eerste weken nog een vereiste, nu is
het niet meer noodzakelijk.
We houden nog wel bij wie er tijdens de diensten aanwezig zijn, zodat we
iedereen kunnen bereiken mocht dat later nodig zijn.
Indien u de diensten nog niet kunt bijwonen en het contact mist, laat het ons
dan weten. Dan kunnen we afspreken hoe we de verbinding kunnen maken.
We zien er naar uit u te spreken en/of te ontmoeten!
Hartelijke groet namens de kerkenraad van PG Oosthoek.
Zingen
Helaas voldoen we niet aan de eisen van (mechanische) ventilatie, zodat we
bijvoorbeeld ook niet 1 vers kunnen gaan zingen. Als kerkenraad hebben we
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uitgesproken dat we niet de verantwoording willen dragen voor eventuele
besmetting van een kerkganger door het toestaan van zingen.
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.
Iedereen kan van de inhoud van dit gebruiksplan kennis nemen via de website
van onze gemeente: www.pgoosthoek.nl .
Kerkdiensten volgen
U kunt de kerkdiensten in Hulst en in Kloosterzande ook online volgen via
www.kerkdienstgemist.nl.
Meditatie
Meditatie voor het nieuwe seizoen: Hebben we elkaar in het schip der kerk
nog iets te zeggen?
Over de storm op het meer en in ons
leven, n.a.v. Mattheüs 14, 22 t/m 33.
*)
Op de achtste zondag van deze zomer
stond in de meeste kerken het misschien
wel indrukwekkendste gedeelte uit het
evangelie naar Mattheus centraal.
Zo ervaar ik tenminste zelf het
wonderbaarlijke verhaal van de Heer die
over het meer gaat. Jezus bemoedigt zijn leerlingen door over het woeste water
naar hen toe te komen. En Hij is niet de enige die over het water loopt! Anders
dan in de versies van Marcus en Johannes, vertelt Mattheus hoe ook Petrus,
door Jezus aangemoedigd, zich op het water waagt. Wie de episode in deze
Mattheüs’ versie hoort, kan niet anders dan zichzelf in de rol van Petrus zien.
Het verhaal nodigt ons uit te identificeren met die voorman van de leerlingen,
die wel het water wil oversteken naar zijn Heer toe, maar toch ook zomaar door
angst en twijfel wordt bevangen. Juist die dubbelheid van wel willen geloven
maar de twijfel niet te boven komen, spreekt ongetwijfeld velen van ons in deze
ingewikkelde en onzekere tijd aan. Het is daarmee ook óns verhaal geworden.
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En als het evangelie ons verhaal wordt, maakt het wel uit of we elkaar
onderweg nog wat te vertellen hebben in dat bootje op de soms woelige baren
van ons leven en de wereld.
Dan gaat het over ‘ónze’ worsteling met dood en verderf en over de redding die
wij van hem verwachten voor ‘ons’. Het water dat door de Heer betreden
wordt, is toch niet anders dan het water van de doodsmacht, de
machteloosheid waar we allen bang voor zijn? Denk bij voorbeeld aan de
profeet Jona. Daar treffen we in hoofdstuk 2 een ingelaste psalm, gebeden
vanuit de benauwdheid van de mens, die zich verstoten voelt uit Gods
nabijheid. Jona had het overigens wel aan zichzelf te danken. Jona roept om
redding, met de dood voor ogen, in het hart van de chaos, de zee. Hij ervaart nu
de binding met de Eeuwige en verlangt naar Gods presentie bij Israël in het
tempelheiligdom. Want – en dat beseft hij nu kennelijk wel – door schade en
schande - weg lopend van God, is er voor de mens geen leven meer.
En dan in het evangelie: Jezus gaande over het meer. Je zou ’t zo graag willen
begrijpen, maar kunnen wij dat nog met onze westerse leesbril op i.p.v. met
joodse oortjes te luisteren? We gaan het proberen.
Eerst zoekt Jezus de nabijheid van Zijn Vader. In de ontmoeting hoort Hij de
stem die Hem de weg wijst hoe het Koninkrijk bekend te maken. In de
ontmoeting ontvangt Hij ook die wonderlijke macht over leven en dood, die ons
steeds versteld doet staan als we in het evangelie daarover lezen.
Jezus zoekt hier bewust de eenzaamheid, om te bidden. En Hij bidt om onder de
mensen te kunnen leven. Hij stelt zijn vertrouwen op God. Maar hoe zit het nu
met de leerlingen in het schip?
Intussen zijn zijn vrienden zonder Hem, met elkaar in een schuit en met elkaar
komen nu zíj in de eenzaamheid. Want de avond valt en er is zwaar weer op
komst. Er zit geen vaart meer in de schuit, ze tobben zich af maar komen niet
echt vooruit. Ze bereiken de overkant maar niet. Een merkwaardig contrast is
hier zichtbaar: terwijl Jezus op de berg is waar Hij God ontmoet, zijn de
leerlingen zonder God op zee. Een zee die steeds meer waterchaos wordt, plek
van godverlatenheid bij uitstek.
En Jezus? is de boot onbereikbaar voor Hem!?
Zomaar een voorval uit het evangelie maar ook voor ons herkenbaar? De
ervaring van de kerk die in het schip zit, zonder Jezus. We zijn wel door Christus
in de boot gezet, (niet in de boot genomen) maar het wil maar niet vooruit, het
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Rijk, de overkant, het beloofde land, wordt maar niet bereikt. De leerlingen zijn
alleen. Ze zijn eraan toe zoals de eerste gemeente: Jezus is er na zijn hemelvaart
niet, ze zijn op zichzelf aangewezen en er is tegenwind.
Wat zij hebben te leren? Hoe kun je op water leren lopen, hoe krijg je
zeebenen? Weer gaat het om vertrouwen of geloof, zo zullen we verder in het
verhaal merken.
Als u en mij iets moeilijks overkomt, of we door ziekte of ongeval worden
getroffen, dan lijkt het net alsof we op dat moment helemaal niet meer
beseffen dat er ook andere momenten zijn geweest, waardoor je staande bleef
en weer voort kon. Maar ja hoe gaat dat: Je bent met geloof vertrokken, maar
onderweg wordt leven en geloven zo moeizaam, de vaart raakt eruit, de
verveling slaat toe, het wordt donker en er is tegenwind. Midden in het leven
crisis, zoals we nu al een klein half jaar de gevolgen ervaren van deze corona
pandemie. Hebben we elkaar in de boot, in het schip der kerk, nog iets te
zeggen: Of in het klein: geloven we er nog in als gemeente? Staat u weer te
springen om straks het nieuwe seizoen aan te vangen, met nieuw elan, nieuwe
activiteiten, nieuwe deelnemers, taakdragers en betrokkenheid van mensen? Of
dobberen we rond en kijken elkaar mismoedig aan? Dat laatste is helemaal niet
nodig. Ook niet voor de leerlingen in de boot op dat meer. Jezus voelt dat zijn
leerlingen het zonder Hem zwaar te verduren hebben. En het liep op het eind
van de nacht, daar komt Hij naar hen toe.
En dan? Wat? Zien ze Hem of is het een spookverschijning? Nee, Hij is het,
lopend over het water. Of toch niet? Ook onze verbeeldingskracht wordt nu wel
even erg op de proef gesteld. De leerlingen en wij niet minder, weten er geen
raad mee. Ze schreeuwen het uit en zijn verbijsterd. Wij kunnen het niet
plaatsen, zij ook niet. Wíj kunnen er nog de symboliek van inzien: Jezus die
machtig is over de dreigende chaos. Maar bij hen zit vooral de schrik er goed in.
Kijk, over God en geloof kan veel diepzinnigs gezegd worden, en dat is ook
prima. Maar wie midden in het leven op “God” stuit, weet geen woord uit te
brengen van schrik. En de leerlingen? Van hun kant ervaren ze door dit zien van
deze verschijning op het water, meer angst. Heel menselijk toch. Denkt u maar
aan de vele brandhaarden in deze wereld en de nu zo geplaagde bevolking van
Beiroet of de spanningen in Wit Rusland en de voortdurende ellende voor de
Palestijnen in Gaza.
De leerlingen en wij schreeuwen het uit van angst. Jezus kan dit niet langer
laten voortduren. Hij wil niets liever dan de zijnen voorgaan, opdat zij hem
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zouden volgen. Hij vertrouwt op de macht van de Eeuwige, die als koning heerst
over de doodswateren, Hij die redt in de nood. Hij aarzelt dan ook niet langer
om hen aan de belofte te herinneren: Houd moed, Ik ben het, en: wees niet
bevreesd! Zo bemoedigt Jezus zijn leerlingen met zijn aanwezigheid.
Hier raken we, gemeente, aan het geheim van het evangelie. De ervaring van
donker, tegenwind, moedeloosheid, spookachtigheid, huiver en dan: een
woord, een enkel woord: houd moed, Ik ben het, wees niet bang. Hij lijkt
misschien door wat u wat jij als mens (of als volk) kunt meemaken ver weg,
maar hij is het niet. Dat is een fundamentele les die Jezus ons en zijn leerlingen
leert: Hij is erbij, wat je ook overkomt.
Daarop hopen wij toch in de kerk, in ons leven, in de boot, midden op het
water, met de wind tegen. En Hij weet ons te vinden, desnoods loopt Hij over
het water en zegt tegen u, jou en mij: Ik ben het, houd moed, wees gerust. En
Petrus voelt de reddende hand van de Heer.
Die macht wordt nog eens onderstreept in dat kleine zinnetje: ‘De wind ging
liggen’. En als we echt geloven en vertrouwen, dan draagt in zekere zin zelfs
water je. Omdat de Heer in de buurt is. Omdat Hij ons redt. Dan zien we het
beloofde land, het water gaat voor ons open. Dan mogen wij aan zijn hand
dwars door het water lopen: Wij zien het beloofde land.
*) afbeelding bovenaan: kerkzegel van de Protestantse Groote kerk in
Maassluis).
Pieter Overduin, em. predikant.
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).
CBL bijeenkomsten PG Oosthoek
De geplande bijeenkomsten van Contextueel Bijbellezen (CBL) gaan voorlopig
niet door.
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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 20 augustus jl.
- Mevr. S. v/d Hoeven heeft zich aangemeld als lector.
- I.v.m. het afgeven van code oranje voor de gemeente Antwerpen leek
het voor de commissieleden niet verstandig om mensen uit deze streek
uit te nodigen voor de diensten. Zo moest de predikant uit de gemeente
Antwerpen verstek laten gaan (dit is ingevuld door ds. Overduin). De
commissie gaat evalueren of de genomen beslissingen hieromtrent juist
zijn (of geweest).
- Het gebruiksplan in de kerken wordt naar aanleiding van de laatste
updates met betrekking tot het zingen in de kerk niet aangepast. Op
basis van het protocol is zingen in de kerk een te groot risico op
verspreiding van corona. Koffiedrinken is wel weer mogelijk. Het beleid
rondom HA zal iets worden aangepast naar aanleiding van de laatst
gehouden HA. Vooraf reserveren is niet meer verplicht. Namen zullen
wel genoteerd worden in verband met eventueel contactonderzoek.
- Invulling van de startzondag zal plaatsvinden met een interactief stukje
tijdens de dienst en koffiedrinken achteraf.
- Actie schoenendoos zal worden opgestart in september en ingezameld
worden tijdens de dankdienst op 08-11-2020.
- De inzameling van de gaven in coronatijd (tijdens diensten en storting
via de bank) vallen niet tegen. Oproep desondanks nog eens herhalen
voor als men niet aanwezig kan zijn tijdens de diensten.
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Kaartengroet wordt verzorgd door S. v/d Hoeven. Dit werkt goed.
Ervoor zorgdragen dat er voldoende kaarten beschikbaar zijn in de
kerken.
Er staat een verkennend kennismakingsgesprek in de planning
(september) tussen de diaconie, Caritas en St. Melkkan. En er wordt
dan ook besproken of er verdere afstemming moet volgen met een
aantal instanties en stichtingen die in de gemeente actief kunnen zijn bij
hulpvragen.
Het vrijgevallen bedrag wat in Coronatijd niet naar gastpredikanten ging
is door de Kerkrentmeesters deels besteed aan: St. Melkkan en aan de
Voedselbank (€ 500,00). De Diaconie heeft ook € 500,00 extra steun
gedoneerd i.v.m. de Corona crisis. Bedragen zijn verdeeld over beide
doelen.
Op grond van de jaarstukken besluit de kerkenraad om het college van
diakenen decharge te verlenen voor het jaar 2019.
Geen reactie meer gehad op de vacature voor kindernevendiensten,
dus geen aanbod meer van kindernevendienst. Wel aandacht voor
kinderen houden bij startzondag en scholendienst en Theo van
Teijlingen e.d. Communicatie hierover nog afstemmen.
30-8 volgt weer een beroepingsvergadering. De beroepingscommissie
kiest ervoor om aan ons profiel vast te houden. Op de lijst van te
beroepen predikanten staat slechts een iemand die qua leeftijd binnen
ons profiel zou passen (bij navraag is deze mw. voorlopig elders
gebonden). We vinden de competentie om ‘te kunnen verbinden’
vooral ook met jongeren, erg belangrijk. Ook bijvoorbeeld twee
pastoraal medewerkers lijkt ons een optie. Er zal navraag worden
gedaan of er ook in België kan worden geworven.
Er zijn bovendien verkennende contacten met Prot. gemeenten in de
regio om te bekijken of we meer kunnen samenwerken (kerkenraad
breed). Het samen optrekken bij het aantrekken van een predikant lijkt
om verschillende redenen weinig kans te hebben.
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Van de diaconie
Diaconie in Coronatijd:
Een mens krijgt soms veel te verwerken
Plots kijk je anders tegen het leven aan
Dan is het heel goed om te weten
Dat velen met je zijn begaan
In deze lastige (corona)tijden leven we mee met iedereen, die geraakt wordt
door deze crisis en de maatregelen waar we mee te maken hebben.
Onze diaconie heeft als missie het “dienstbaar zijn aan onze naaste”.
Wij proberen dit zo goed mogelijk vorm te geven door het steunen van mensen
ver weg en dichtbij.
Per hulpvraag kijken we welke vorm van ondersteuning het best bij de situatie
past.
Tegelijkertijd zijn we er om te luisteren en mee te denken over oplossingen.
Misschien zit u, of iemand in uw omgeving, ook in een situatie waarbij u een
extra steuntje in de rug kunt gebruiken.
Mogelijk kunnen wij dan helpen, neemt u gerust contact op met ons
scribaat@pgoosthoek.nl
Tel. 06-536 423 28
Dankdag 8 november & 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!
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
11

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 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!
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Diaconie – wat hebben we de afgelopen periode gedaan en waar zijn we
meebezig
De laatste periode is voor iedereen wennen geweest, we “mogen” minder,
moeten rekening houden met allerlei regels i.v.m. “corona”, kunnen elkaar
soms minder zien of bezoeken.
Stichtingen als “De Melkkan” uit Hulst en “De Voedselbank Zeeuws-Vlaanderen”
merken aan de hulpvragen dat er extra nood is onder de mensen. Als diaconie
hebben we besloten deze organisaties recentelijk met en extra gift te
ondersteunen. Beide organisaties hebben een gift ontvangen van 500 euro.
Deze giften zijn voor de helft betaald door onze diaconie en voor de andere
helft door het college van Kerkrentmeesters van onze gemeente, het college
van KRM heeft dit geld beschikbaar gesteld omdat er minder kosten zijn
gemaakt vanwege het niet doorgaan van de kerkdiensten in “Corona-tijd”.
Fijn dat we dit samen hebben kunnen doen!
Stichting De Melkkan heeft het geld o.a. kunnen gebruiken voor een
vakantieweek, deze wordt georganiseerd voor kinderen die niet op vakantie
kunnen. Stichting De Melkkan genereert inkomsten o.a. uit verkopen van
spullen en een jaarlijkse huis-aan-huis collecte, u begrijpt dat dit een tijd niet
heeft kunnen doorgaan. We zijn blij dat wij hebben kunnen bijdragen daarin.
De Voedselbank Zeeuws-Vlaanderen zal de gift besteden aan iets extra’s voor
de kinderen van de gezinnen die door de Voedselbank worden geholpen. Er zal
gekozen worden voor kinderen van een bepaalde leeftijdsgroep.
Verder staat voor september of oktober een overleg met een aantal
hulpverlenende instanties uit de gemeente Hulst gepland. Als diaconie willen
we graag in kaart brengen welke hulpvragen er binnen onze (burgerlijke)
gemeente leven en hoe we hierbij, eventueel samen met anderen, kunnen
helpen . Ook is de bedoeling op termijn beter inzicht te krijgen welke
initiatieven en organisaties er op dit vlak werkzaam zijn. Het bundelen van
krachten en het snel kunnen helpen van mensen met een hulpvraag is
belangrijk.
Op 16 augustus hebben we in de kerk gecollecteerd voor de ramp in Beiroet.
We hadden een mooie opbrengst van € 81. De diaconie verhoogt de opbrengst
en maakt voor deze ramp een bedrag over van € 400.
Hartelijke groet van de Diaconie,
Jan, Mart, Sarina, Ineke
Diaconie@pgoosthoek.nl
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Collectes en giften
Datum
Kerkvoogdij
05 jul
€ 70,50 Kerk
12 jul
€ 65,50 Kerk
19 jul
€ 56
Kerk
26 jul
€ 34,50 Kerk
02 aug
€ 44,50 Kerk
09 aug
€ 41
Kerk
16 aug
€ 39,50 Kerk
23 aug
€ 66,60 Kerk

Diaconie
€ 76,50
€ 58,60
€ 48,60
€ 37,00
€ 75,00
€ 42,50
€ 81
€ 64,60

Binnenlands Diaconaat
Bloemen
Samen voor Zin
PSC Antwerpen
Voedselbank
St Amecet
Beiroet
St Leergelden

ZWO
Langzaam komt Indonesië weer op gang
(update situatie eind juni 2020)
UTRECHT – Sinds enkele weken komt het maatschappelijk
leven in Indonesië weer een beetje op gang. Veel mensen
kunnen weer aan het werk, maar er zijn nog wel regels en
beperkingen zoals het dragen van mondkapjes en het
bewaren van afstand. Er is nog steeds veel onduidelijk
over de daadwerkelijke verspreiding van het virus in
Indonesië. Volgens officiële statistieken zijn er op 18 juni in Indonesië 42.762
mensen positief getest op COVID-19 en daarvan zijn er 2.339 overleden. Maar
lang niet iedereen wordt getest.
Ook bij de partners van Kerk in Actie worden activiteiten langzaam weer
opgestart. Zo is Dreamhouse voorbereidingen aan het treffen om de activiteiten
met kinderen weer op te starten. De scholen en universiteiten geven nog steeds
alleen online onderwijs en dat zal ook nog wel even zo blijven.
Online
Een aantal boeren in Trukajaya heeft zijn werk weer op kunnen pakken. Ze
hebben weer een aantal geiten kunnen kopen en worden begeleid bij de
verzorging van het vee. Maar in Gilanghario ligt alles nog stil. Er is een aantal
mensen besmet met corona, onder wie het dorpshoofd. Daarom heeft het
dorpsbestuur besloten alle vergaderingen en activiteiten stil te leggen. Omdat
er nog zoveel online gebeurt, zijn er een aantal video’s en een brochure
gemaakt om mensen toch te kunnen blijven ondersteunen. Zo is er nu een
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instructievideo over biologische landbouw en het telen van gewassen. Ook de
kerk organiseert nog steeds online diensten, want samenkomen en vieren is
nog steeds niet mogelijk.
Vreugde en verdriet
In Papua zijn 1.563 mensen positief getest, van wie er 19 zijn overleden. Een
HIV/Aids kliniek waar P3W nauw mee samenwerkt is ook begonnen met testen,
zodat er meer mensen getest kunnen worden. P3W functioneert verder op
halve kracht en houdt met iedereen contact via de telefoon en WhatsApp.
Delta voor Indonesië steunt drie projecten: Meer voedsel door duurzame
landbouw en beter samenwerken op Java (WD), Opvang voor straatkinderen
op Java (KK) en Sterke vrouwen opleiden op Papoea (Z). Klik hier voor meer
informatie.
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
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 nog steeds 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).
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Stichting De Kerk in Klooster
Als stichting "de Kerk in Klooster" zijn we verheugd dat het uitgestelde
tuinconcert door de Kon. Harmonie Sint Cecilia van Kloosterzande nu
daadwerkelijk kan doorgaan. De vergunning van de gemeente is afgegeven
rekening houdend met voorschriften vanwege de Corona pandemie.
U BENT OP ZONDAGMIDDAG 13 SEPTEMBER VAN HARTE WELKOM
IN DE KERKTUIN VAN DE HOF TE ZANDEKERK.
DE TOEGANG IS VRIJ EN RESERVERING VOORAF
- ZOALS NU BEKEND – IS NIET NODIG.
DE AANVANGSTIJD VAN HET CONCERT ZAL 1 SEPTEMBER
VIA FACEBOOK OF WEBSITE BEKEND WORDEN GEMAAKT.

Met vriendelijke groet,
Pieter Overduin
Hulst.
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GOED NIEUWS VAN ROUWZORG REGIO 0114
We zetten 2020 verder met goed nieuws want we mogen voor de kern
St.Jansteen een nieuw stuurgroeplid verwelkomen nl. Greet van Acker.

We zijn dankbaar dat zij onze stuurgroep met haar inzet en enthousiasme komt
verrijken. Haar contactgegevens zijn te vinden op www.rk-kerkozvl.nl/overlijden/rouwzorg.
Het jaarthema is : ‘Het hart vergeet niet…’
Dit najaar kan er geen lezing plaatsvinden maar hopelijk kunnen de lezingen in
2021 wel.
Lezing van 2 februari 2021 door Manu Keirse met als thema : ‘Het hart vergeet
niet… weet nog als de dag van gisteren…’ rond rouw en (jong-) dementie.
Data rouwgroepen 2020-2021
Ook dit najaar worden door Rouwzorg Regio 0114 weer rouwgroepen
georganiseerd.
Rouwenden komen 8 weken samen in groep om naar elkaars verhaal te
luisteren en om
inzicht te krijgen in wat verlies en rouw met je doen.
De gespreksgroep staat open voor iedereen, ongeacht geloofsovertuiging en
bestaat uit
max. 10 personen zodat er vertrouwen kan groeien. Daarom is het ook nodig
om alle
8 bijeenkomsten te volgen. Deelname is gratis.
De eerste rouwgroep is op 8 maandagnamiddagen van 14 uur tot ongeveer 16
uur en start op maandag 9 november.
De data zijn : 9 – 16 – 23 – 30 november, 7 – 14 december 2020, 4 en 11 januari
2021.
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De tweede rouwgroep zal doorgaan op 8 dinsdagavonden van 19.30 uur tot
ongeveer 22 uur
en start op dinsdagavond 10 november.
De data zijn : 10 – 17 – 24 november, 1 – 8 – 15 december 2020 , 5 en 12
januari 2021.
Indien er voldoende vraag is, start een aparte groep voor ouders van een
overleden kind
(ook tijdens de zwangerschap) op 8 dinsdagavonden vanaf 9 februari 2021.
De data zijn : 9 – 16 – 23 februari, 2 – 9 – 16 – 23 – 30 maart 2021.
Kan er geen aparte groep gevormd worden, dan kunnen ouders aansluiten bij
de avond- of namiddaggroep.
De bijeenkomsten gaan voortaan door in het parochiezaaltje ’s Gravenstraat
169 te Clinge (ingang links naast de RK.Kerk St. Henricus).
Gezien de coronamaatregelen, zorgen we ervoor dat er voldoende afstand kan
gehouden worden.
Die eerste stap zetten is niet gemakkelijk maar je verdriet delen helpt écht.
Als jij dit ook wilt, neem dan contact op vóór 10 oktober met het
rouwzorgteam:
Fien Martinet – ervaringsdeskundige / verantwoordelijke Koewacht
0114-364050 – fmartinet@zeelandnet.nl
Maggie Sandkuyl – ervaringsdeskundig maatschappelijk werkster
0114-315149 – msandkuijl@zeelandnet.nl
Katrien Van de Wiele – ervaringsdeskundig pastoraal werkster in de regio
06-41322776 – kvdwiele@zeelandnet.nl
of de plaatselijke contactpersoon (zie link ‘stuurgroepleden’ op de website).

Donderdag 24 september

Kerkenraadsvergadering te Hulst
Aanvang 20.00 uur.
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