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Kerkdiensten 
We vermelden de volgende kerkdiensten.  
Doorgang is onder voorbehoud.  
Hangt af  van de kabinetsmaatregelen vanwege COVID-19.   
 
Zondag 24 januari 2021 Oecumenische dienst in Basiliek,  
10.00 uur Hulst: ds. Overduin 
1e collecte: Oecumene  
 
Zondag 31-01-2021 
Online dienst PG Oosthoek, zonder gemeenteleden 
Aparte berichtgeving op pag. 5 
 
Zondag 14-02-2021 
10.00 uur Kloosterzande:  Ds. M. van Manen, Breskens. 
1e collecte:  KIA noodhulp Ethiopië       2e collecte: kerk 
 
Zondag 21-02-2021 
10.00 uur Hulst:  Ds. V. Dees, Westdorpe. 
1e collecte:   40-dagentijd 1 Werelddiaconaat Moldavië 2e collecte: kerk 
 
Zondag 28-02-2021 
10.00 uur Kloosterzande de W. Hendriks, Mijnsherenland. 
1e collecte:   40-dagentijd 2 Missionairwerk      2e collecte: kerk 
 
Zondag 07-03-2021 
10.00 uur Hulst:  Ds. G. v.d. Weerd, Geertruidenberg. 
1e collecte:   40-dagentijd 3 Zending    2e collecte: kerk 
 
Zondag 14-03-2021 
10.00 uur Kloosterzande: Ds. B. Hovinga, Kloosterzande 
1e collecte:  40-dagentijd 4 Zending Binnenlands diaconaat  2e collecte: kerk 
 
Zondag 21-03-2021 
10.00 uur Hulst: Ds. C. de Beun, emeritus, Brugge (België) 
1e collecte:   40-dagentijd 5 KiA Indonesië   2e collecte: kerk 
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Zondag 28-03-2021 
10.00 uur Kloosterzande: Ds. M. Wisse, ’s-Heer Arendskerke 
1e collecte:  40-dagentijd 6 Palmpasen, JOP   2e collecte: kerk 
 
Over de kerkdiensten, na 19 januari 2021 
 
Beste gemeenteleden, 
 
Gelieve notitie te nemen van beide bijlagen: 
1. bericht over de komende diensten n.a.v. verlenging maatregelen. 
2. bericht over speciale afscheid-bevestigingsdienst 31-01-2021 
 
met vriendelijke groeten, 
Kerkenraad 
 
Beste gemeenteleden van Protestantse Gemeente Oosthoek, 
 
Op 12 januari heeft het kabinet aangegeven de lockdown te verlengen, in ieder 
geval tot 9 februari 2021. 
 
Als Protestantse Gemeente Oosthoek volgen we het advies van de classis op,  
wat inhoudt dat wij tot in ieder geval het einde van de lockdown 
periode, geen kerkdiensten zullen organiseren.  
Daarbij vinden we dat, als heel veel sectoren binnen ons land “op slot” moeten, 
zoals nu het geval is, wij als kerk ook solidair dienen te zijn. 
 
We kunnen nu niet naar de kerk, maar gelukkig zijn er digitaal en op TV 
verschillende kerkdiensten te volgen, dat is fijn. 
In dat verband willen we u graag enkele suggesties aan de hand doen. 
 
Onze buurgemeente Axel (de Protestantse gemeente van onze consulent  
Jan Verlinde) gaat door met online kerkdiensten verzorgen op zondagmorgen 
om 10.00 uur.  
U kunt deze volgen via www.kerkomroep.nl > Axel > PKN. 
 

http://www.kerkomroep.nl/
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Op 31 januari hopen we online een speciale dienst te houden (zonder 
gemeenteleden).  
Deze dienst staat in het teken van bevestiging en afscheid van ambtsdragers. U 
wordt apart geïnformeerd hierover, lees ook verderop in deze Kihm op pag. 5 
en op de website van PG Oosthoek. 
 
Ook willen we u wijzen op de site van Geloven in de Delta  
www.gelovenindedelta.nl. 
Op deze site kunt u meerdere suggesties vinden voor het volgen van online 
diensten in de provincie Zeeland. 
 
In de Kerstperiode zijn er (net als in het voorjaar van 2020, tijdens de eerste 
lockdown) diensten uitgezonden via Omroep Zeeland op zondagmorgen tussen 
9.00 en 12.00 uur. 
Of dit een vervolg krijgt is tijdens het indienen van de kopij voor de Kihm nog 
niet bekend. 
Indien dit het geval is, zullen we dat nog vermelden op de website en op de 
facebookpagina van PG Oosthoek. 
 
Indien u vragen heeft, of behoefte heeft aan persoonlijk contact kunt u mailen 
naar scribaat@pgoosthoek.nl of reageren op deze mail. 
 
Hartelijke groet, 
Gebruiksplancommissie van PG Oosthoek, 
Leander, Sarina, Ineke. 

 

http://www.gelovenindedelta.nl./
mailto:scribaat@pgoosthoek.nl
https://protestantsekerk.us16.list-manage.com/track/click?u=a3d73a0b8621c1d83e249f295&id=dd8aa62ed1&e=d7250532d4
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Beste Gemeenteleden, 
Vanaf deze plaats willen we u allereerst een goed, en hopelijk gezond nieuwjaar 
wensen! 
 
Voor ons, als kerkenraad, is 2021 een jaar waarin we afscheid gaan nemen van 
een drietal kerkenraadsleden, nl: 
 
Helge van Drongelen (voorzitter) 
André Fokker  (scriba) 
Sophie Leenknecht (ouderling) 
 
We willen ze alvast hartelijk danken voor de inzet die ze hebben gedaan voor 
Gods werk in onze gemeente! 
Daarnaast willen we u niet onthouden dat Anja Overduin zich heeft aangeboden 
om een deel van de scriba taken voor haar rekening te nemen. Ze zal geen 
zitting houden in de kerkenraad en haar taken omvatten met name het contact 
met predikanten rondom de erediensten. Ze is bekend in deze materie en we 
zijn als kerkenraad blij dat ze een bijdrage aan het werk van PG Oosthoek wil 
leveren. 
 
We zijn als kerkenraad verheugd u bekend te maken dat tot de kerkrenraad 
onder voorbehoud wil toetreden:  
dhr. John van der Hoeven als ouderling met als speciale opdracht het 
voorzitterschap.  
 
Op 31 januari zal in een speciale dienst in de kerk van Kloosterzande hopelijk de 
bevestiging plaatsvinden en nemen we gepast afscheid van de scheidende 
kerkenraadsleden.  
We hadden gehoopt dat dit in een dienst met gemeenteleden kon plaatsvinden. 
De huidige maatregelen laten dit echter niet toe. We zullen daarom een dienst 
houden die te volgen is via www.kerkdienstgemist.nl.  
Mogelijk zijn hierbij ook livebeelden, volgt u daarom de website 
www.pgoosthoek.nl voor de laatste informatie hieromtrent.  
 
Namens de kerkenraad, 
Mart, Jan, Sarina, Ineke, Kees en Leander 

http://www.kerkdienstgemist.nl/
http://www.pgoosthoek.nl/
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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 kunt u mailen naar: 
scribaat@pgoosthoek.nl  
 

Collectefolder 21 februari 2021 - 40dagentijd - Kerk in Actie – Werelddiaconaat 

Veertigdagentijd 

Moldavië - Kerk helpt kwetsbare mensen. 
  
Door de economische situatie in Moldavië zien veel mensen geen andere 
mogelijkheid dan een baan te zoeken in het buitenland. Dit heeft desastreuze 
gevolgen voor de samenleving: in sommige dorpen wonen alleen nog maar 
ouderen en jongeren. Kerk in Actie ondersteunt kerken die hen stimuleren om 
voor elkaar te zorgen. Jongeren helpen eenzame en zieke ouderen. Andersom 

http://www.pgoosthoek.nl/
http://www.kerkdienstgemist.nl/
mailto:scribaat@pgoosthoek.nl
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bieden ouderen de jongeren, die opgroeien zonder ouders, een plek waar ze 
met hun verhaal terecht kunnen. 
  

Collectefolder 28 februari 2021 - 40dagentijd - Missionair Werk 

Veertigdagentijd 
Voor iedereen een kerk. 
  
In Nederland gaan er steeds minder mensen naar de kerk. Maar dat betekent 
niet dat er geen behoefte is aan zingeving. Kerken spelen hierop in met 
alternatieve vormen van kerk zijn. Hier delen ze het evangelie op een manier 
die aansluit bij waar mensen naar op zoek zijn. De Protestantse Kerk in 
Nederland ondersteunt deze pioniersplekken. Ze staan altijd in verbinding met 
een bestaande gemeente, want ‘oude’ en nieuwe kerken hebben elkaar nodig. 
Sinds 2008 zijn er zo’n 160 pioniersplekken ontstaan. 

 

Collectefolder 7 maart 2021 - 40dagentijd - Kerk in Actie - Zending 

Veertigdagentijd 
Libanon - Theologisch onderwijs in het Midden-Oosten 
 
 
Voor de kerk in het Midden-Oosten is Libanon een belangrijk land. De Near East 
School of Theology (NEST) leidt predikanten op voor landen als Syrië, Armenië, 
Israël/Palestina en Libanon. Wilbert van Saane werkt er namens Kerk in Actie als 
docent theologie en missiologie. Ook is hij pastor voor NEST-studenten. Na hun 
studie keren keren de kersverse predikanten terug naar huis om daar hun eigen 
gemeente te leiden. 
Meer informatie: www.kerkinactie.nl/40dagentijd 

 

 

 

http://www.kerkinactie.nl/40dagentijd
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Collectefolder 14 maart 2021 - 40dagentijd - Kerk in Actie - Binnenlands 

Diaconaat 

Veertigdagentijd 
Ondersteuning diaconaat in arme regio’s. 
  
In Oost-Groningen en Limburg wordt armoede vaak doorgegeven van generatie 
op generatie. Er is weinig werk en er zijn weinig voorzieningen om kansarme 
jongeren op te vangen. Juist in deze regio’s zijn de kerken klein en hebben ze 
niet veel financiële middelen. Hoe kun je dan als diaconie iets doen voor 
mensen in kwetsbare omstandigheden? Hoe kun je bijvoorbeeld iets betekenen 
voor kinderen die opgroeien in armoede? Kerk in Actie begeleidt kerken in deze 
regio’s in hun diaconale taak en ondersteunt hen zo nodig financieel. 

 

Collectefolder 21 maart 2021 - 40dagentijd - Kerk in Actie - Werelddiaconaat 

Veertigdagentijd 
Indonesië - Een beter inkomen voor Javaanse boeren Op het indonesische 
eiland Java wonen veel boerengezinnen die nauwelijks kunnen rondkomen. Met 
steun van Kerk in Actie helpt de kerk boeren en boerinnen om een coöperatie 
op te zetten. Hierdoor zijn ze minder afhankelijk van tussenhandelaren en 
krijgen ze een hogere prijs voor hun producten. Met het verdiende geld kunnen 
ze vervolgens weer betere landbouwmaterialen kopen. De kerk leert hen ook 
hoe je met zo weinig mogelijk chemicaliën en met biogasinstallaties goede 
landbouw bedrijft. Meer lezen: https://kerkinactie.nl/40dagentijd 
  

Collectefolder 28 maart 2021 - 40dagentijd - Jong Protestant 

Veertigdagentijd 
PaasChallenge: ontdekken wat Pasen is. 
  
Wat betekent Pasen en wat betekent het paasverhaal voor míj? Met deze vraag 
gaan elk jaar meer dan zesduizend jongeren aan de slag als ze - in groepen - de 
PaasChallenge doen. De PaasChallenge, die wordt gehouden in de week voor 
Pasen, is een spel dat is gemaakt door Jong Protestant, de jeugdwerkorganisatie 

https://kerkinactie.nl/40dagentijd
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van de Protestantse Kerk. Door middel van allerlei opdrachten doorleven de 
jongeren het paasverhaal. Ze ontdekken waarom Jezus zijn lijdensweg ging en 
waarom er voor hen nieuw leven mogelijk is. 
  
Meer lezen: https://kerkinactie.nl/40dagentijd 
 
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 

https://kerkinactie.nl/40dagentijd.
mailto:kindernevendienst@pgoosthoek.nl
http://www.pgoosthoek.nl/
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Meditatie 
Een lied van verlangen op weg naar een gelukkiger nieuwjaar 2021 

Liedmeditatie bij lied 283: “In de veelheid van 
geluiden in het stormen van de tijd...” *) 
 
Op een van de zondagen in oktober stond 
Jesaja 45 op het leesrooster.  
Een krachtige profetie met een woord van de 
HEER tegen Cyrus, zijn gezalfde, die Hij bij de 
rechterhand nam. Hoewel een koning uit de 
heidenvolken, wordt Cyrus tot een instrument 
in Gods hand. Deze profetie maakt iets 
zichtbaar over hoe de Eeuwige boven alle 
machten staat, en ook boven al het kwade, 
zoals ik lees vanaf vers 6:  
Zo zal iedereen, van oost tot west, weten dat 
er niets is buiten mij. Ik ben de HEER, er is 
geen ander die het licht vormt en het donker 
schept, die vrede maakt en onheil schept, Ik 

ben het, de HEER, die al deze dingen doet.  
Deze gedachte doet mij ook denken aan een voorbeeld dat spreekt over de 
mens die Gods bedoelingen vaak niet begrijpt en als het ware tegen de 
achterkant van een borduurwerk aankijkt, met een vreemde wirwar van draden 
en knopen. Maar God ziet kennelijk hoe het borduurwerk er aan de voorzijde 
schitterend uitziet. Misschien dat daardoor het verlangen bij ons mensen vanuit 
dit besef er alleen maar sterker door wordt om het borduursel om te draaien en 
eindelijk te ontdekken hoe de werkelijkheid is.  
Overigens elk voorbeeld gaat weleens mank, want de suggestie dat God ook de 
hand zou hebben in al het kwade dat een mens kan overkomen, gaat mij echt te 
ver. Het zou eerder kunnen zijn dat veel crisissituaties waar we nu mee te 
maken hebben gevolg zijn van menselijk falen en waar de schepping, hijzelf en 
anderen onder lijden. 
Maar zolang we in een gebroken wereld leven zien wij uit naar de openbaring 
van licht, vrede en gerechtigheid, de overwinning van al dat duister. In veel 
liederen geven we daar ook gelovig en hopend uiting aan. Ik citeer lied 283, 
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waar dichter-dominee Sytze de Vries een krachtige tekst voor schreef op een 
vertrouwde melodie van de Hernhutter Broedergemeente: 
 

1) In de veelheid van geluiden  

in het stormen van de tijd, 
zoeken wij het zachte suizen 
van het woord, dat ons verblijdt. 

 
2) En van overal gekomen, 

drinkend uit de ene bron, 
bidden wij om nieuwe dromen, 
richten wij ons naar de zon. 
 

3) Want wij mensen op de aarde 

raken van het duister moe. 
Als uw hart ons niet bewaarde 
sliepen wij ten dode toe. 

 
4) Laat uw dauw van vrede dalen 

in de voren van de tijd. 
Vat ons samen in de stralen 
van uw goedertierenheid. 

 
5) Die ons naam voor naam wilt noemen, 

al uw liefde ons besteedt, 
zingend zullen wij U roemen 
en dit huis zingt met ons mee! 

 
Dit lied geeft m.i. eerlijk uiting aan de kwetsbaarheid van ons mensen maar 
zonder de hoop op verandering te verliezen. Van de (gelovige) mens wordt wel 
verwacht om in beweging te komen, innerlijk te zoeken naar het woord van de 
Heer (vs. 1), drinken uit de ene bron en bidden om nieuwe dromen (vs. 2), maar 
ook levend in het besef dat Gods hart ons bewaard (vs.3), dat Hij de vrede zal 
laten dalen in de voren van de tijd (vs. 4) en ons al Zijn liefde schenkt (vs. 5).  
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De laatste versregel is gezien de beperkende maatregelen rond het Coronavirus 
natuurlijk nog toekomstmuziek, maar zeker iets om in dit nieuwe jaar - met ook 
de positieve vooruitzichten als het gaat om het nieuwe vaccin - naar uit te zien: 
Zingend zullen wij Hem roemen en dit huis (en al onze kerken) zingt met ons 
mee! 
 
Ik wens u vrede en alle goeds toe voor in dit nieuwe jaar in het teken van 
herstel in economisch, politiek en sociaal opzicht.  
Pieter Overduin, em. predikant gemeente Oosthoek/Hulst. 
 
*) uit Liedboek, zingen en bidden in huis en kerk BV Liedboek 2013. 
**) afbeelding van Evelyne Dessens. 
 
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. 
U kunt uw mailadres doorgeven via: scribaat@pgoosthoek.nl 
 
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 
 
 
 

mailto:scribaat@pgoosthoek.nl
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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Vanuit de ZWO commissie 

 

2020 is het jaar geweest waarin we samen met meer dan 50 gemeenten in 
Zeeland startten met Delta voor Indonesië. Wij zijn ontzettend dankbaar dat de 
drie projecten in Indonesië zo breed door jullie zijn gesteund. Het verhaal van 
kwetsbare mensen over grenzen én jullie steun aan hen is ondanks de 
pandemie niet verstomd.  

Het is niet makkelijk om gemeenteleden in deze periode te betrekken bij 
projecten ver weg. Daarom organiseren we in de eerste week van februari met 
kerken in Delta een Indonesië-week en Indonesië-zondag. Dat doen we samen, 
want samen zijn we kerk! 

• Indonesië-week 
Voorafgaand aan de Indonesië-zondag is het van 1 tot en met 7 februari 
in heel Delta een Indonesië-week. 

• Indonesië-zondag 
Op 7 februari 2021 is het de zondag van het Werelddiaconaat.  

 
Uitwerking 
Helaas zien we in binnen PG Oosthoek geen mogelijkheid om binnen deze week 
praktische aandacht te geven aan het project.  
 
Indien u meer wilt weten kunt u informatie vinden op:  kerkinactie.nl/delta en  
www.gelovenindedelta.nl (kijk bij: classis- zwo- activiteiten; daar vindt u alle 
informatie en een toelichting van onze KiA consulent Menno Hanse). 
 
Sarina de Schepper-Dekker, lid van de Zeeuwse ZWO binnen de classis Delta 

http://kerkinactie.nl/delta
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Delta voor Indonesië 
Samen zorgen voor kwetsbare mensen wereldwijd. Samen ons inzetten voor 
vrede en rechtvaardigheid. Dit zijn thema’s die de zendingscommissies, ZWO’s 
en diaconieën binnen de ringen en de classis Delta samenbrengt. Delta voor 
Indonesië is een initiatief van de Zeeuwse ZWO en Kerk in Actie en heeft tot 
doel gemeenten en ringen in Delta met elkaar te verbinden, ons samen sterk te 
maken voor kwetsbare mensen gedreven vanuit onze christelijke roeping om te 
zorgen voor onze naasten dichtbij en ver weg. 
 
Steeds meer kerkelijke gemeenten en ringen sluiten zich aan bij Delta voor 
Indonesië. 
 
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). 
 
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 
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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. 
diaconie@pgoosthoek.nl 
 
Van de kerkrentmeestertafel 
Tezamen met dit kerkblad vindt u weer de jaarlijkse actie kerkbalans.  
We mogen uit het verleden u allen zeer dankbaar zijn dat we op een stabiel 
niveau zitten qua inkomsten uit de actie kerkbalans, hiervoor onze dank!  
Mede door al uw giften kunnen we samen onze kerkgemeenschap in stand 
houden.  
Uiteraard hopen we dat we dit jaar weer op uw steun kunnen en mogen rekenen. 
Als we kijken naar de begroting 2021 dan kunnen we aangeven dat de begroting 
2021 is goedgekeurd door het Classicale College voor de Behandeling van 
Beheerszaken Delta.  
Een aantal belangrijke zaken die we hebben opgenomen in de begroting zijn de 
volgende.  
In 2020 zijn we begonnen met het opknappen van het poorthuis in 
Kloosterzande.  
In 2021 zullen we verder gaan met het opknappen van het poorthuis. Zo zijn op 
dit moment reeds alle plafonds vervangen voor nieuwe gipsplafonds en zal hierna 
alles geverfd worden. 
Voor de kerk in Hulst hebben we ook het komende jaar een aantal zaken begroot. 
Om onze kerk meer energiezuinig te maken zal de dakkapel op het schip van de 
kerk (van buitenaf bijna niet te zien) vervangen worden.  

mailto:diaconie@pgoosthoek.nl
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Verder zijn we ook volop bezig met uitzoeken hoe we de kerk in Hulst beter 
zouden kunnen isoleren. We kijken dan vooral naar de vloer en het dak. Ook deze 
zaken hebben we reeds opgenomen in de begroting.  
Waar we qua onderhoud nog wel rekening mee houden is dat we binnen nu en 
een aantal jaren een nieuwe CV moeten installeren in de kerk in Hulst.  
Hiervoor hebben we reeds gereserveerd. 
Doordat we de gebouwen nu op deze wijze de afgelopen jaren flink hebben 
aangepakt zullen zeer grote uitgaven op de korte termijn niet meer nodig zijn.  
Daarnaast hebben we het afgelopen jaar ook actie ondernomen qua 
groenonderhoud van een aantal bomen in ons bezit. Aan de Hoefkensdijk in 
Kuitaart en onze statige beuk in Hulst zullen binnenkort gesnoeid worden. 
Naast alle onderhoudspunten is er in de begroting ook ruimte gemaakt om, 
zolang we geen nieuwe predikant hebben, onze kerkelijk werker (dhr. Morée) in 
te blijven huren om kerkelijk werk te kunnen blijven verrichten zolang als nodig 
is.  
 
Collectes en giften 

Datum Kerkvoogdij Diaconie 

29 nov € 43,20 Kerk € 55,60 Kerk in Actie (Oekraïne)  

6 dec €   € 39,00 Kerk in Actie (Kids in 
actie) 

13 dec € 48,25 kerk € 38,00 CZWO 

 
Giften diaconie 
€ 25,00 voor Aktie Schoenendoos 
Iedereen bedankt voor de gaven en de giften. 
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EEN WOORDJE VAN ROUWZORG REGIO 0114… 
We waren er klaar voor… een optreden van Theo van Teijlingen in april en ons 
20 jarig bestaan in oktober. In het najaar zou de rouwgroep toch ‘op afstand’ 
samenkomen. Maar helaas… het coronavirus is ook nú nog de oorzaak ervan 
dat we dit jaar de geplande lezingen door Manu Keirse en Marinus van den Berg 
moeten doorschuiven naar 1 februari en 5 april 2022. 
We hopen dat ons 20jarig bestaan wél kan op 5 oktober dit jaar. 
Allen die wachten op de rouwgroepen en allen die uitkeken naar de lezingen, 
willen we een hart onder de riem steken met woorden die zijn als licht in het 
donker, woorden die je ‘optillen’, woorden waardoor we op afstand toch nabij 
kunnen zijn. 
Woorden van Marinus van den Berg… 
‘OPTILLEN’ 
‘VOELBAAR VER’ 
 
Optillen 
De dag ligt plat 
als na een storm 
alles lijkt plat 
 
wie tilt deze dag op 
wie tilt mij op 
til ik mij zelf op 
 
de dag tilt mij op 
ik loop de dag in 
stap voor stap 
 
de dag loopt mee 
ze heeft haar eigen kracht 
ze verplettert me niet 
 
ik lig stil 
vertrouw de dag 
ik word opgetild. 
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VOELBAAR   VER 
Onzichtbaar voelbaar 
onverwacht 
het kan in de middag zijn 
het kan in de nacht zijn 
omarm je mij 
 
Wil ik jou omarmen 
om jou vast te houden 
ben jij er niet meer 
mis ik je weer 
was het verbeelding 
 
Onverwacht ben jij 
dicht bij mij 
dan weer onbereikbaar 
ver van mij 
voelbaar ver nabij 
 
Jij voor altijd 
verbonden met mij. 
 
 
Marinus van den Berg 
 
 

 
 
 
Donderdag 18 februari  Kerkenraadsvergadering. Aanvang 19.30 uur 
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