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Kerkdiensten 
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:  ds. Zwart (Rotterdam) 
1e collecte:  PSC Antwerpen    2e collecte: kerk 
 
Donderdag 24 december 2020, Kerstavond 
21.00 uur Kloosterzande: ds. Dees 
1e collecte:  Warchild 
 
Vrijdag 25 december 2020, 1e Kerstdag 
10.00 uur Hulst:  Ds. van Manen 
1e collecte:  Kinderen in de knel    2e collecte: Onderhoudsfonds 
 
Zondag 27 december 2020, Oudejaarsdienst (AVONDMAALSDIENST) 
10.00 uur Kloosterzande:  Ds. v.d. Jagt 
1e collecte:  Diaconie  2e collecte: Onderhoudsfonds 
 
Zondag 3 januari 2021, Nieuwjaarsdienst 
10.00 uur Kloosterzande: ds. Overduin 
1e collecte:  Mission to Seafarens    2e collecte: kerk 
 
Zondag 10 januari 2021 
21.00 uur Hulst: ds. Smeets (Terneuzen) 
1e collecte:  Kerk en vluchteling     2e collecte: kerk 
 
Zondag 17 januari 2021 
10.00 uur Kloosterzande: ds. Werner (Ede) 
1e collecte:  CZWO,    2e collecte: kerk? 
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Zondag 24 januari 2021 Oecumenische dienst in Basiliek,  
10.00 uur Hulst: ds. Overduin 
1e collecte: Oecumene  
 
Gemeenteberaad 
Op zondag 15 november is er in Kloosterzande een Gemeenteberaad gehouden. 
Onderwerp was ‘De toekomst van de (onze) kerk’ met als speciale 
aandachtspunten: 

- Taakverdeling in kerkenraad 
- Stand van zaken beroepingswerk 

 
Kerkenraad 
Er werd door de voorzitter van de kerkenraad meegedeeld dat er 3 ouderlingen 
aftreden, waardoor een nijpend tekort aan ouderlingen ontstaat. 
Alle leden worden opgeroepen om mee te denken over een oplossing. 
 
Beroepingswerk 
Door de voorzitter van de beroepingscommissie werd uitleg gegeven over de 
huidige situatie.  
Begin 2020 hebben we een profiel gedeeld met de gemeente, afgelopen 
maanden hebben we vanuit het kerkelijk bureau een namenlijst ontvangen met 
mogelijk te beroepen predikanten. Er was 1 predikant die voldoet aan het 
profiel, haar hebben we benaderd maar ze was inmiddels niet meer 
beschikbaar.  
 
In overleg met onze consulent hebben we gekeken naar welke mogelijkheden 
er nog zijn. Daaruit is het voorstel gekomen dat in de kerkenraad besproken en 
ondersteund werd: 
De komende periode willen we ons gaan richten op 2 sporen; 
1) Een te beroepen predikant voor onze gemeente 
2) Het samenstellen van een kernteam voor pionierende activiteiten. 
 
Wat houden de pionierende activiteiten dan in? 
We willen naast de reguliere diensten op zondag kijken wat de mogelijkheden 
zijn om meer jeugd en (jong-)volwassenen naast de zondagdiensten te 
betrekken bij onze gemeente. Omdat wij vanuit de gemeente daar zelf geen 
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mankracht voor hebben willen we mensen van buiten onze gemeente gaan 
benaderen met de vraag of ze dit op willen zeten met enkele gemeenteleden.  
Dit kernteam zal dan bijeenkomsten organiseren, die niet persé op zondag 
behoeven te zijn. Gedacht wordt aan 2 bijeenkomsten per maand.  
Het is de bedoeling dat daarbij breed zal worden gekeken naar de 
mogelijkheden die er zijn, zowel in de regio (samen met andere PKN-
gemeenten) als met de RK-kerk. 
We willen dit project minimaal een jaar uitproberen. 
 
Intussen zal het zoeken naar een eigen predikant wel doorgaan, maar met 
minder prioriteit.  
Mocht u namen weten van een predikant of van iemand die de pionierende 
activiteiten op kan gaan zetten in de gemeente dan horen we dit graag van u!  
U kunt ons bereiken via de mail; beroepingscommissie@pgoosthoek.nl of 
telefonisch vanaf 18.30 u op 0114 - 672886 
Voorlopig zal het pastoraal werk gedaan blijven worden door de heer Morée. 
 
Gedachteniszondag 22 november 2020 
Zondag 22 november was het in Hulst de viering van ‘Gedachteniszondag’. 
Op de laatste zondag van het kerkjaar denken wij aan degenen, die ons in het 
afgelopen jaar zijn ontvallen: binnen de kring van onze geloofsgemeenschap, 
maar ook daarbuiten.  
In de dienst werden de volgende namen genoemd: 

• Marinus Willem de Zwart overleden op  26 november 2019 in de leeftijd 
van 86 jaar 

• Cornelis Willem Leendert Hollemans overleden op  8 juni 2020 in de 
leeftijd van 91 jaar 

• Maatje Sara Basting-Bakker overleden op  9 juni 2020 in de leeftijd van 
67 jaar 

• Johanna Helena Dekker overleden op 19 december 2019 in de leeftijd 
van 86 jaar 

• Cornelia Johanna Dierx – van Helden overleden op 22 februari 2020 in 
de leeftijd van 97 jaar 

• Willem de Keizer  overleden op 9 maart 2020 in de leeftijd van 82 jaar 

• Edwin Gerrit Koole overleden op 8 april 2020 in de leeftijd van 50 jaar 
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• Jacob Koster overleden op 15 mei 2020 in de leeftijd van 91 jaar 

• Adriaan Jan van Doorn overleden op 5 november 2020 in de leeftijd van 
75 jaar 

Wij gedenken ook hen die wij al langer moeten missen en hen die geen deel 
uitmaakten van onze kerkgemeenschap 
 
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.  
 
Voor onze beide kerkgebouwen is op grond van de landelijke protocollen een 
‘Gebruiksplan’ opgesteld.  
In de praktijk blijkt dat het maximum aantal bezoekers niet boven de 30 
uitkomt. Daarom is het niet nodig om vooraf te reserveren, behalve bij speciale 
diensten. Wel wordt iedere dienst geregistreerd wie de diensten bezoeken. 
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. 
 
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). 
 
Avondmaal in kleine kring 
In ‘normale’ omstandigheden zouden we in november een avondmaaldienst in 
kleine kring organiseren. Helaas is dit i.v.m. de geldende corona richtlijnen nog 
steeds niet mogelijk. We vinden dit als kerkenraad erg jammer en hebben 

http://www.pgoosthoek.nl/
http://www.kerkdienstgemist.nl/
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helaas nog geen alternatieven kunnen vinden. Wel is onze pastoraal 
medewerker in de gelegenheid om u te bezoeken.  Indien u een pastoraal 
contactmoment wilt hebben met Peter Moree, dan kunt u dit kenbaar maken 
door te bellen naar 06-288 984 10 of te mailen naar  moree026@kpnmail.nl . 
 
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:moree026@kpnmail.nl
mailto:kindernevendienst@pgoosthoek.nl
http://www.pgoosthoek.nl/
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Meditatie 
Kerst 2020 
‘Ze wikkelde hem in een doek en legde hem in een voederbak, omdat er voor 
hen geen plaats was in het nachtverblijf van de stad.’ Lucas 2:7 
Wat zullen de vertrouwde bijbelteksten – en liederen anders klinken dit jaar. Nu 
we door Corona waarschijnlijk maar heel beperkt Kerst kunnen vieren: niet 
zingen, niet in grote getalen bijéén noch in de kerk noch in de publieke ruimte, 
niet op restaurant of café. Veel mensen zijn onzeker en bang. Opeens ervaren 
we dat er ook voor ons geen plaats is, bijvoorbeeld aan tafel bij de familie of op 
kerst in de kerk.  
Terugkijkend op afgelopen jaar is dat dan misschien ook wel een van de 
grootste ontdekkingen. Hoe geloven vooral ook geloven samen is, een 
levensstijl die heel persoonlijk is maar waar die ander onontbeerlijk voor is, we 
zijn gemeenschapswezens. In de ontmoeting met elkaar vinden we vreugde, 
levenszin en geloof. Als die ontmoetingen dan uitblijven dan wordt het leven 
mat.  
Tegelijkertijd moet ook worden gezegd dat het afgelopen jaar louterend was. 
We werden ook beproefd, in onze drijfveren en onze bezieling. Sommigen heeft 
dat juist geactiveerd in hun geloofsvertrouwen terwijl anderen het een goede 
reden vonden om ermee te stoppen. Dat brengt ons terug bij het kerstverhaal.  
Jozef en Maria waren niet welkom in het nachtverblijf, de boel was vol. Ze 
moesten uitwijken naar de stal. Toch werd juist die plaats van eenvoud en 
eenzaamheid de geboorteplaats van Christus. Dat is bemoedigend! 
Als er dit jaar dus geen plaats is voor u, voor jou, aan de grote familietafel of in 
de kerk. Of u durft u er nog niet tussen te voegen, denk dan maar eens aan de 
Heilige Familie. En weet u bemoedigd dat juist vaak op die plaatsen waar u niet 
wilt zijn en waar u het niet verwacht, het wonder kan gebeuren. Dat de vrede 
die alle verstand te boven gaat, waar de engelen van zongen, u juist dáár kan 
vervullen. Wees dus niet te bezorgd voor de feestdagen. Bezin u op het verhaal 
van Jezus en weet dan dat het goed is, dat God ook zijn vrede aan u wil geven. 
U bent een gekend en geliefd mens door God, Christus is als kwetsbaar 
mensenkind ook voor u geboren! 
Dus waar u ook gaat feesten, op gepaste afstand bij de familie, of stilletjes 
alleen thuis: een gezegend Kerstfeest! 
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 29 oktober jl.: 

- Laatst gehouden avondmaaldienst verliep niet helemaal correct. Vooraf 

afspreken wanneer en hoe de kleden en glaasjes weggehaald worden.  

- Naast mevr. van Drongelen en mevr. Leenknecht zal ook per 1-1-2021 

dhr. Fokker zijn werkzaamheden als scriba beëindigen. Allen uitzien 

naar mogelijke nieuwe ambtsdragers aangezien de spoeling erg dun 

wordt in 2021. 

- Moderamen zal met dhr. van Deijk in gesprek gaan. Organisatie door 

mevr. Proost. 

- Vervoer kerkgangers vanuit Tragel. Hoe dit op te pakken. Er kleven nog 

wel een paar nadelen aan het laten bijwonen van de diensten door 

Tragelbewoners. Er wordt een bezoekrooster ingesteld om bij de 

Tragelbewoners langs te gaan. Dit zal voor allen beter werken. 

- Voor gedachteniszondag zijn de betreffende families aangeschreven. 

Inhoud dienst door predikant met gedachtenis-gedeelte zoals eerdere 

jaren. 

- Jaarrekening en begroting diaconie wordt vastgesteld. 

- Activiteiten voor groene kerk kunnen zijn: isoleren kerk Hulst, 

zonnepanelen. In overleg met kerkrentmeesters. 

- Jaarrekening kerkrentmeesters wordt vastgesteld. 

- Kerkrentmeesters hebben contact gehad met 5 ander gemeenten uit 

deze regio, georganiseerd vanuit de VKB. Gezamenlijk bekijken welke 

werkzaamheden kunnen gebundeld worden. 

mailto:scribaat@pgoosthoek.nl
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- Mevr. Overduin heeft aangegeven wat te willen doen in het beheer van 

het keukentje in Hulst. Verder actie door College van Kerkrentmeesters. 

- Beroepingswerk zal verder worden toegelicht in het gemeenteberaad 

en in de KihM. 

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! 
  
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 PGOosthoek. 
  
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. 

mailto:diaconie@pgoosthoek.nl
http://www.voedselbank-zeeuwsvlaanderen.nl/
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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. 
 
Terugblik op dankdag 8-11-20 en de schoenendoosactie: 
 We hebben van jullie 31 prachtig versierde schoenendozen mogen ontvangen 
(www.schoenendoosactie.nl). 
Die zijn inmiddels onderweg naar Lesbos en zullen daar voor de kerst 
aankomen. 
Daar zullen de kinderen die ze gaan ontvangen erg blij mee zijn! 
 Tevens konden de aanwezige kerkleden in deze dienst genieten van een rijk 
gevulde mand met verse biologische groenten van het land. 
 Een mooie dienst waarbij we stil mochten staan bij waar we allemaal dankbaar 
voor mogen zijn! 
  
Namens de diaconie van PG Oosthoek. 

 

http://www.schoenendoosactie.nl/
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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). 
 
Collectes en giften 
 

Datum Kerkvoogdij Diaconie 

25 okt €43,00 Kerk €51,00 Nederlands 
Bijbelgenootschap 

1 nov € 73,00 Onderhoudsfonds € 74,20 KIA Indonesië 

8 nov € 46,20 kerk € 47,20 Dorcas 

15 nov € 61,30 Kerk € 69,00 Jeugddorp de Glind 

22 nov € 93,21 Kerk € 65,15 Rouwzorg 

 
In de vorige KihM ontbraken de giften van 6 september 2020, deze betrof  
€ 42,45 voor de kerk. 
 
Giften diaconie 
€ 25,00 voor Diaconie 
€ 5,00    voor Bloemen 
€ 20,00 voor Aktie Schoenendoos 
 
Iedereen bedankt voor de gaven en de giften. 
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Van de Diaconie 
Begroting Diaconie 2021 
Op de kerkenraadsvergadering van 29 oktober werd de begroting van de 
diaconie voor 2021 vastgesteld.  
Een samenvatting vindt u hieronder.  
De volledige versie kan ingezien worden bij de administrateur van de diaconie, 
Maarten Tanis, na het maken van een afspraak via tel. 06-17276966 of e-mail 
mtanis@zeelandnet.nl, gedurende de eerste twee weken na verschijning van dit 
blad. 
 

Staat van Baten en Lasten Begroting    
2021 

Begroting 
2020 

Rekening 
 2019 

 
Opbrengsten en Baten 

   

Opbrengsten onroerende zaken 18.000 17.700 17.958 
Opbrengsten uit rente, dividenden 
en beleggingen 

  8.900   8.890   9.649 

Opbrengsten levend geld   2.950   3.100  2.959 
Door te zenden collecten en giften   3.500    3.450   3.531 
Totaal baten 33.350  33.140 34.097 

 

Uitgaven en Kosten    
Kosten overige eigendommen en 
inventarissen 

7.950 9.840 9.236 

Lasten kerkdiensen en kerkelijke 
activiteiten 

1.400 1.500 1.249 

Verplichtingen/bijdragen aan andere 
organen 

2.100 2.100 1.985 

Kosten beheer, administratie en 
archief 

1.100 1.100 636 

Rentelasten/bankkosten 350 300 320 
Diaconaal werk plaatselijk 8.500 7.200 6.885 
Diaconaal werk regionaal/landelijk 2.150 2.450 2.575 
Diaconaal werk wereldwijd 4.050 3.700 3.918 
Afracht door te zenden collecten en 
giften  

3.750 3.450 3.531 
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Totaal lasten 31.350 31.640 30.335 

    
Saldo baten - lasten 2.000 1.500 3.762 

 

Mutaties bestemmingsfondsen    
Onttrekking bestemmingsfondsen 500 1.000 224 
Toevoeging bestemmingsfondsen -2.500 -2.500    -2.500 
Totaal mutaties bestemmingsfondsen -2.000 -1.500    -2.276 

    
Resultaat 0 0     1.486 

 
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 
 
 
 

 
 
 
Donderdag 3 december  Kerkenraadsvergadering Hulst 

Aanvang 20.00 uur 

mailto:scribaat@pgoosthoek.nl
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