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Kerkdiensten
Zondag 25 oktober 2020
10.00 uur Hulst: Ds. v.d. Weerd (Geertruidenberg)
1e collecte: Ned. Bijbelgenootschap
2e collecte: Kerk
Zondag 1 november 2020
10.00 uur Kloosterzande: Ds. v.d. Kraaij (Aardenburg)
1e collecte: KIA (Indonesië)
2e collecte: Onderhoudsfonds
Zondag 8 november 2020
10.00 uur Hulst: Ds. Eberson
1e collecte: Dorcas

2e collecte: Kerk

Zondag 15 november 2020 (Gemeenteberaad na de dienst)
10.00 uur Kloosterzande: Ds. Veldhuizen (Antwerpen)
1e collecte: Jeugddorp de Glind
2e collecte: kerk
Zondag 22 november 2020
10.00 uur Hulst: mw. A. v.d. Berg (Rilland)
1e collecte: Ned. Bijbelgenootschap
2e collecte: kerk
Zondag 29 november 2020, 1e Adventszondag
10.00 uur Kloosterzande: Ds. Overduin
1e collecte: KIA Oekraïne
2e collecte: kerk
Zondag 6 december 2020, 2e Adventszondag (AVONDMAALSDIENST)
10.00 uur Hulst: Ds. Dees
1e collecte: KIA Kids in actie
2e collecte: Kerk
Zondag 13 december 2020, 3e Adventszondag
10.00 uur Kloosterzande: Ds. de Feijter
1e collecte: CZWO
2e collecte: Restauratiefonds
Zondag 20 december 2020, 4e Adventszondag
10.00 uur Hulst: ??
1e collecte: PSC Antwerpen
2e collecte: kerk
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Gemeenteberaad
Op zondag 15 november a.s. willen we na de dienst in Kloosterzande een
Gemeenteberaad houden.
Onderwerp is dan ‘De toekomst van de (onze) kerk’ met als speciale
aandachtspunten:
- Taakverdeling in kerkenraad
- Stand van zaken beroepingswerk
Beide aandachtspunten zijn van groot belang voor onze gemeente en we hopen
dan ook op een constructieve bijeenkomst met u allen (tot 30 bezoekers).
Corona maatregelen
Nog steeds is het Coronavirus actief, meer dan ons lief is. Hopelijk hebt u daar
zelf of in uw omgeving nog geen kennis mee gemaakt.
Om dat te voorkomen zijn er nieuwe, strengere maatregelen afgekondigd door
de overheid. Kerken hebben een uitzonderingspositie, maar worden met klem
gevraagd zich aan de regels te houden. Vanuit het landelijk bureau van de PKN
zijn er protocollen opgesteld om de regelgeving uit te werken.
Voor onze kerkgebouwen is op grond van de protocollen een ‘gebruiksplan’
opgesteld. Een belangrijke beperking hierbij is dat we niet mogen zingen in de
kerk.
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 kennisnemen 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.
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).
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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
Meditatie
De oogst.
Deze overdenking zou gaan over de oogst, het oogstfeest. De dank voor gewas
en arbeid.
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In deze tijd ziet ons leven er anders uit dan in andere jaren. De kerkgang is
anders, elkaar bezoeken is anders, we leven anders. De wereld beleeft door het
Coronavirus een bijzondere tijd. We houden 1,5 meter afstand, we mogen
elkaar niet met de hand hartelijk begroeten. We mogen elkaar niet omhelzen,
elkaar troosten of elkaar knuffelen. Wat een rare nare tijd. Geen normaal
gevulde kerken, niet samen uit volle borst zingen ter ere van God. Geen
koorzang. Dit is geen tijd voor feesten, verjaardagen, huwelijksfeesten, zelfs
niet voor rouwverwerking met geliefden, familie en vrienden. Wie had dit ooit
gedacht. En het is nog niet afgelopen.
Maar de oogst is binnengehaald! Gelukkig is er eten en drinken, waar we
dankbaar gebruik van mogen maken en ook mogen delen.
De vroege milde regen zorgt voor een goed zaaimoment en de late regen
ondersteunt de goede oogst.
In Leviticus 26: 3-5 Als u mijn geboden gehoorzaamt en naleeft, zal Ik u
regelmatig regen geven en het land zal grote oogsten opleveren en de bomen
zullen tot na de normale oogsttijd nog volop fruit leveren. De wijndruiven zullen
nog rijpen als de tijd voor het zaaien al weer aanbreekt! U zult volop te eten
hebben en veilig kunnen leven in het land, want Ik zal u vrede geven en u zult
kunnen slapen zonder angst.
Deze prachtige belofte gaat over een overvloedige oogst, maar ook over ons
geestelijk leven in deze moeilijke tijd. Een boodschap van troost en hoop. De
tekst uit Leviticus mag ons tot sterkte zijn. Als wij ons leven, onze hoop bouwen
op Christus de Heer in vol vertrouwen en afhankelijkheid, dan gaan we de milde
verkwikkende regen ervaren in ons leven. De angst en zorgen worden dan
weggenomen en maken plaats voor dankbaarheid. Dan kunnen we Zijn
overvloed die we ontvangen zaaien en uitdelen met vreugde aan anderen, ook
op afstand.
Psalm 68:9 Een regen van milde gaven stortte Gij uit, o God, Gij versterkte uw
erfdeel, toen het was uitgeput.
Anders gezegd, zoals in Het Boek beschreven: U gaf ons een overvloed, vele
goede dingen gaf U ons, o God; toen het land uitgeput was, gaf U het nieuwe
kracht.
Als we uitgeput raken, het niet meer zo zien zitten, er dorheid ontstaat in ons
leven, dan mag die milde regen, die verwijst naar zegen, ons verkwikken en ons
tot troost zijn.
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Dan ervaren wij Gods genade en liefde niet op afstand, maar heel dichtbij.
Dan ontstaat er een oogstfeest in ons hart en kunnen we blijmoedig met ons
hart biddend zingen:
1

Heer! Ik hoor van rijken zegen,
Dien Gij uitstort keer op keer;
Laat ook van dien milden regen,
Dropp’len vallen op mij neêr;
Ook op mij, ook op mij,
Dropp’len vallen ook op mij!

2

Ga mij niet voorbij, o Vader!
Zie hoe mij mijn zonde smart.
Trek mij met Uw koorden nader,
Stort Uw liefd’ ook in mijn hart;
Ook in mij, ook in mij,
Stort Uw liefde ook uit in mij!
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Liefde Gods, zoo rein, zoo krachtig,
Bloed van Jezus, rijk en vrij,
Gods genade, sterk en machtig,
O, verheerlijk U in mij.
Ook in mij, ook in mij!
O, verheerlijk U in mij!
Joh. de Heer 132

Veel sterkte in deze tijd,
Jan-Frans Mulder
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
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Uit de kerkenraad
- De gebruikersplannen zullen worden aangepast naar aanleiding van de
laatste ontwikkelingen. Vooralsnog geen zingen, maar reserveren is niet
meer noodzakelijk.
- Dankzondag zal worden ingevuld door M. Verbrugge welke producten
hij zal meenemen voor kerkgangers, daarnaast actie schoenendoos
opgezet.
- Kruisje voor mw. Lourensen-Dekker laten overhandigen door
P. Overduin na navraag door I. Proost. Uitnodigingen voor 2020 zullen
gedaan worden door L. Klanderman.
- Bezoekwerk vanuit Rouwzorg is lastig in verband met AVG-wetgeving.
In vervolg vragen aan nabestaanden of gegevens mogen worden
verstrekt aan Rouwzorg.
- H. van Drongelen zal naar afscheid ds. H. Smeets (gem. Terneuzen)
gaan.
- Voorzitster H. van Drongelen geeft aan te stoppen per 31-12-2020.
- Werkzaamheden kerkrentmeesters in toekomst wellicht uitbesteden.
Hierbij wordt gedacht aan bv. pachtzaken.
- Wifi aansluiten in Poortgebouw is prijzig, zeker gezien de bezetting van
het gebouw. Hiervan wordt afgezien.
- Voor het keukentje in Hulst wordt gezocht naar een vrijwilliger(ster) die
dit netjes wil houden en voorraad op peil kan houden.
- Voor het digitaal archief worden mogelijkheden onderzocht.
Mogelijkheden zijn o.a. fysieke server aanschaffen of huren bij een
bedrijf. Dit evt. met andere gemeentes om kosten te kunnen drukken.
- Kerkbalans 2020 staat momenteel rond de € 17.000.
- Pachtopbrengsten dit jaar aanzienlijk minder. Ca. 40% gezakt met
andere jaren.
- Nieuw ingekomenen worden in elke kerkenraadsvergadering genoemd
en aldaar besloten wie deze zal bezoeken c.q. welkomstbrief met
infogids zal brengen.
- Beroepingswerk zal volgende vergadering worden behandeld.
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ZWO

PG Oosthoek steunt het project Delta voor Indonesië.
Op 13-12-2020 collecteert de ZWO-commissie voor dit doel.
#
#
#
ZWO Zeeland houdt online regioavonden voor Indonesië:
https://www.gelovenindedelta.nl/zwo-houdt-online-regioavondenvoor-indonesie/
donderdag 5 november 2020 is de niet- ring gebonden regioavond
donderdag 12 november 2020 voor Zeeuws-Vlaanderen
Tijd: vanaf 19.30 uur zal de online ontmoetingsplaats beschikbaar zijn,
om 19.45 uur wordt met de ontmoeting gestart. Einde 21.15 uur.
Voor: diakenen, ZWO’ers en leden van de zendingscommissies en
andere belangstellenden.
Om van gedachten te wisselen over actuele zaken. Hoe geef je ZWOwerk in coronatijd vorm? Naast het (online) leren van elkaar zal Kerk in
Actie-consulent Menno Hanse zijn input
geven. https://www.kerkinactie.nl/diakenen-zwo/kerk-in-actieconsulent-in-uw-regio
Interesse of vragen, leg contact met Sarina de Schepper-Dekker via
sarinadsd@zeelandnet.nl (contactpersoon ZWO-commissie Zeeland).
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.
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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).
Van de kerkrentmeestertafel…
De jaarrekening 2019 is afgerond en ligt ter goedkeuring bij de kerkenraad. De
jaarrekening is door de kascommissie in orde bevonden en is ter inzage, na
afspraak, in te zien. Dit kan door een mail te sturen aan pm-krm@pgoosthoek.nl
ten name van Jeroen Leenknecht.
Collectes en giften
Datum
30 aug
6 sept
13 sept
20 sept
27 sept
4 okt
11 okt
18 okt

Kerkvoogdij
€ 62,00 Kerk
€
€ 68,00 Kerk
€ 46,25 Kerk
€ 54,70 Kerk
€ 36,20 Restauratiefonds
€ 46,00 Kerk
€ 45,10 Kerk

Diaconie
€ 55,00
€ 47,40
€ 45,00
€ 45,22
€ 54,50
€ 35,50
€ 51,50
€ 43,45

Jeugddorp de Glind
PCD de Herberg
JOP
Diaconie
Vredeswerk
Kerk in Israël
Bloemen
Werelddiaconaat

Iedereen bedankt voor de gaven.
Van de Diaconie
Collectezakken Hulst
Al een hele tijd gebruiken we, vanwege de coronamaatregelen, geen
collectezakken meer om te collecteren in beide kerken.
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Dit gaf ons de gelegenheid om de collectezakken in Hulst van letters te laten
voorzien. Aleid van Schie heeft mooie letters op de zakken geborduurd.
Hierdoor hoeven we niet meer te twijfelen of we ons geld in de juiste
collectezak deponeren.
Giften in een zak met de letter “D” zijn bestemd voor de Diaconie, giften in een
zak met de letter “K” zijn bestemd voor de Kerkrentmeesters.
Voorlopig kunnen we ze nog niet gebruiken helaas, maar we hopen binnen
afzienbare tijd weer “gewoon” te kunnen collecteren.

Aleid, hartstikke bedankt, het ziet er heel mooi uit!
Inzameling goederen, voor Voedselbank Zeeuws Vlaanderen.
Inleveren kan t/m 6 december 2020.
Op 19-01-2020 hebben we een themadienst over Armoede gehouden in Hulst,
daarbij gaf Mirjam Hemelsoet van Voedselbank Zeeuws Vlaanderen een
presentatie.
Volgens afspraak gaan we nu een inzameling houden van houdbare en verpakte
goederen.
Vanwege de Coronacrisis stijgt het aantal hulpvragen bij de Voedselbank en is
uw bijdrage meer dan welkom!
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Voorwaarden: houdbaar en verpakt.
Wat van pas komt buitenom voeding, zijn andere producten zoals:
verzorgingsproducten, schoonmaakmiddelen, wasmiddel, toiletpapier enz.
Lever het uiterlijk 6 december in.
Waar: bij een kerkdienst of mail voor een ander inleveroptie
naar diaconie@pgoosthoek.nl
Hartelijke groet,
Namens de diaconie van PG Oosthoek.
http://www.voedselbank-zeeuwsvlaanderen.nl/
De doelstelling, de doelgroep en de criteria die de Stichting Voedselbank
Zeeuws-Vlaanderen hanteert, zijn dezelfde als die van Voedselbanken
Nederland.
In Nederland zijn er momenteel ongeveer honderd en twintig lokale
voedselbanken.
Samen verstrekken ze elke week voedselpakketten aan ongeveer dertigduizend
huishoudens.
Enkele vragen die vaak gesteld worden:
...wat is de voedselbank?
...waar staat de voedselbank voor?
...wat moet je doen om in aanmerking te komen?
Het project van de Voedselbank is een non-profit project. Dit betekent dat er
uitsluitend gewerkt wordt met onbetaalde vrijwilligers in elke functie.
Daarnaast wordt de bedrijfsvoering bekostigd uit subsidies en de giften die
sponsors geven aan de Voedselbank.
Misschien wilt u deelnemen als vrijwilliger, misschien als sponsor, misschien als
leverancier van goederen.
Dankdag 8 november 2020 & de Schoenendoosactie
Als PG Oosthoek willen we dit jaar met dankdag meedoen aan de
schoenendoosactie.
Op dankdag danken we God voor alle gaven die we het afgelopen jaar hebben
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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 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, Liberia, 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 in de kerkdienst.
U kunt ook een kijkje nemen op de website; www.schoendoosactie.nl
Voor vragen kunt u mailen naar: diaconie@pgoosthoek.nl
We hopen op heel veel dozen te ontvangen voor of op de zondag 8 november!
Zo kunnen we als kerkenraad alle schoenendozen gezamenlijk aanbieden.
Het verzenden van een schoenendoos kost € 5,= per doos. De diaconie van PG
Oosthoek zal € 5,= per doos bijdragen (dus dat bedrag hoeft u niet toe te
voegen als u de doos bij ons inlevert).
Namens het kindje dat jouw doos gaat ontvangen alvast heel erg bedankt!
Jaarrekening Diaconie Protestantse Gemeente Oosthoek 2019
Op de vergadering van het college van diakenen van 11 maart jl. werd de
jaarrekening van de diaconie voor 2019 vastgesteld. Op 6 oktober jl. werd de
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kerkordelijk vereiste controle uitgevoerd. Een verkort overzicht vindt u
hieronder. De volledige versie kan ingezien worden na het maken van een
afspraak met Maarten Tanis via: tel. 06-1727-6966 of email mtanis@zeelandnet.nl, gedurende de eerste twee weken na verschijning
van dit blad.
Verkort overzicht
Staat van Baten en Lasten
Opbrengsten en Baten
Opbrengsten onroerende zaken
Opbrengsten uit rente, dividenden
en beleggingen
Opbrengsten levend geld
Door te zenden collecten en giften
Totaal baten
Uitgaven en Kosten
Kosten overige eigendommen en
inventarissen
Lasten kerkdiensen en kerkelijke
activiteiten
Verplichtingen/bijdragen aan andere
organen
Kosten beheer, administratie en archief
Rentelasten/bankkosten
Diaconaal werk plaatselijk
Diaconaal werk regionaal/landelijk
Diaconaal werk wereldwijd
Afdracht door te zenden collecten en
giften
Totaal lasten
Saldo baten - lasten
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Begroting
2019

Rekening
2019

Rekening
2018

17.400
11.400

17.958
9.649

17.698
9.023

2.950
3.500
36.250

2.959
3.531
34.097

2.966
3.225
32.911

2.850

9.236

9.185

1.350

1.249

1.432

2.200

1.985

1.947

1.600
350
8.000
3.500
3.100
3.500

636
320
6.885
2.575
3.918
3.531

808
298
7.163
2.578
4.318
3.225

26.450

30.335

30.953

8.800

3.762

1.958

Mutaties bestemmingsreserves/fondsen
Onttrekkingen bestemmingsreserves/fondsen
Toevoegingen bestemmingsreserves/fondsen
Totaal mutaties bestemmingsreserves/fondsen

1.200

224

896

-10.000

-2.500

-2.500

-8.800

-2.276

-1.604

0

1.486

354

2019

2018

Resultaat
Balans
Activa
Onroerende zaken
Financiële vaste activa
Beleggingen
Kortlopende vorderingen en overlopende activa
Geldmiddelen
Totaal

266.964 266.964
55.142 56.750
45.000 45.000
1.131
506
400.655 387.650
768.892 756.870

Passiva
Eigen vermogen
Bestemmingsreserves en –fondsen
Voorzieningen
Kortlopende schulden en overlopende passiva
Totaal

691.366 689.880
19.767 17.491
57.000 49.500
759
--768.892 756.871

Donderdag 3 december

Kerkenraadsvergadering in Hulst om 20.00 uur
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