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Kerkdiensten 
Zondag 21 maart (5e zondag 40-dagentijd), 10.00, Hulst 
Voorganger: Ds. C. de Beun (emeritus-predikant), Brugge 
1e collecte: Kerk in Actie - Indonesië  2e collecte: Kerk 
 
Zondag 28 maart (Palmpasen), 10.00, Kloosterzande 
Voorganger: Ds. M. Wisse, ’s Heer-Arendskerke 
1e collecte: Jeugdwerk (Jop)    2e collecte: Kerk 
 
Vrijdag 2 april (Goede Vrijdag) 19.30, KLOOSTERZANDE (!) 
Voorganger: Ds.  V. Dees, Westdorpe 
 
Zondag 4 april (Pasen), 10.00, Hulst  
Voorganger: Ds. V. Dees, Westdorpe 
1e collecte:  Kerk in Actie – Zuid-Afrika  2e collecte: Onderhoudsfonds 
 
Zondag 11 april, 10.00, Kloosterzande 
Voorganger: Ds. K. v.d. Jagt, Renesse  
1e collecte:  Diaconie    2e collecte: Kerk 
 
Zondag 18 april, 10.00, Hulst 
Voorganger:  Drs. P. Roggeband, Tholen 
1e collecte: Bloemendienst   2e collecte: Kerk 
 
Zondag 25 april, 10.00, Kloosterzande 
Voorganger:  Ds. W. v.d. Hoek, Heinkenszand 
1e collecte: Binnenlands Diaconaat  2e collecte: Kerk 
 
Zondag 2 mei 2010, Hulst  
Voorganger: Ds. G v.d. Weerd, Geertruidenberg 
1e collecte: P.D.C. De Herberg   2e collecte: Kerk 
 
Kinderoppas  
Alleen op aanvraag (minimaal 3 dagen vooraf), doorgang afhankelijk van 
beschikbaarheid vrijwilligers. Dit geldt voor reguliere kerkdiensten, maar ook 
voor kerkelijke feestdagen en doopdiensten.  
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Contactpersonen: Sophie Leenknecht (672886) en Rina van Vooren (690335, 
E-mail: pvanvoren@zeelandnet.nl)  
 
Kerkdienst gemist  
De kerkdiensten, zowel uit Hulst als uit Kloosterzande, worden elke zondag 
uitgezonden. U kunt als het goed is deze tijdens maar ook na kerkdiensttijd 
beluisteren. Ga naar www.kerkdienstgemist.nl. 
Ook via de site van de kerk kunt u deze website benaderen (als de website weer 
in de lucht is). 
 
 

 

 

 
 
 
We zijn blij dat de diensten weer van start kunnen gaan.  Als kerkenraad zijn we 
ons er van bewust dat voorzichtigheid zeker nog geboden is. De reeds bekende 
coronamaatregelen (zoals afstand houden tot elkaar, handen ontsmetten bij 
binnenkomst in de kerk, geen handen geven) blijven natuurlijk nog van kracht. 
Ook het maximaal aantal bezoekers van 30 personen blijft gelden, we houden 
de namen van de bezoekers bij, zodat we later contact met u op kunnen nemen 
als dat nodig is. 
Mooi dat we weer samen naar Gods woord kunnen en mogen luisteren, en dat 
we samen het lijden en de Opstanding van Jezus mogen gedenken en vieren. 
Ook het elkaar weer zien en spreken hebben we de laatste periode erg gemist, 
wat vinden we het fijn u allemaal weer te ontmoeten! 
 
De dienst van Goede Vrijdag is dit jaar in Kloosterzande, let op, anders dan 
andere jaren! 
Omdat we nog voorzichtig zijn, zullen de diensten van Witte Donderdag en Stille 
Zaterdag dit jaar helaas niet doorgaan. 
De dienst van 28 maart is een tijd in gedachten geweest als dienst van 
bevestigen en afscheid nemen. De kerkenraad heeft besloten dit afscheid 

about:blank
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nemen en bevestigen uit te stellen tot een latere datum. We hopen dan op een 
meer ongedwongen manier aandacht te kunnen geven aan de mensen die 
afscheid nemen en aan de nieuw aangetreden ouderling-voorzitter.  We 
houden u op de hoogte wanneer dit plaats gaat vinden. 
 
De Kerkenraad wenst u fijne Paasdagen en mooie diensten ! 
 
Uit de Rondzendbrief aan de gemeenteleden naar aanleiding van het 
opstarten van de diensten 
In de lijn van ‘weloverwogen iets meer ruimte bieden’ (woorden van de 
minister-president) is in de landelijke kerk overlegd en de advisering en 
richtlijnen enigszins aangepast. Concreet betekent dit dat het weer mogelijk is 
om met maximaal 30 bezoekers (exclusief zij die de dienst leiden en 
ondersteunen) fysiek een dienst bij te wonen.  
Ondanks dat we het spannend vinden en ons bewust zijn van de risico’s, kijken 
we er vooral heel erg naar uit om elkaar te ontmoeten. We zullen ons allemaal 
herkennen in de woorden van synodescriba ds. De Reuver : 
‘Het wordt steeds lastiger om vol te houden. Het duurt al zo lang. Wanneer 
kunnen we weer gezamenlijk het geloof uiten in het lied en God de lof zingen?’. 
 

De kerkenraad heeft zich hier over beraad, want: hoe geven we 
hier veilig invulling aan in onze gemeente?  
Er is besloten om vanaf zondag 21 maart de kerk weer open te 
stellen voor maximaal 30 bezoekers. Wij vragen u dringend heel 
overwogen en verantwoordelijk met deze verworven vrijheid om 
te gaan.  
Voorlopig is het niet nodig om u aan te melden voor de 
eredienst. Bij binnenkomst ligt er een lijst waarop uw naam 
genoteerd wordt. We zullen het aantal bezoekers        
monitoren en zo nodig maatregelen treffen als het aantal 
bezoekers het maximum     

            overstijgt. 
Laten we zo met elkaar op weg gaan naar Pasen! 
  



~ 5 ~ 

 

 
Bij vragen kunt u contact opnemen met onze scriba Ineke Proost, 06-48912812 
scribaat@pgoosthoek.nl 
De dienst is ook te beluisteren via www.kerkdienstgemist.nl 
We hopen u weer te mogen ontmoeten! 
Namens de kerkenraad, 
Sarina de Schepper, Ineke Proost en Leander Klanderman (commissie 
gebruiksplan). 
NB Uiteraard zijn er de bekende richtlijnen van het RIVM en de Protestantse 
Kerk waar wij ook aan dienen te houden www.rivm.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. 
  

about:blank
about:blank
about:blank
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Naam:   Sarina de Schepper 
Telefoon:  06-11717820 
E-mail:   kindernevendienst@pgoosthoek.nl  
Website: www.pgoosthoek.nl 
 
Beste gemeenteleden, 
In de kerkenraadsvergadering van 18 Februari 2021 ben ik bevestigd als 
ouderling met als speciale opdracht het voorzitterschap van de vergaderingen. 
 
Langs deze weg wil ik mij graag even aan jullie voorstellen aan de 
gemeenteleden die mij nog niet kennen. Mijn naam is John van der Hoeven, 
ben 66 jaar en getrouwd met Saskia. Wij hebben 3 kinderen en 4 kleinkinderen, 
wat voor ons een geweldig gezin is. 
 
Op 8 maart 1998 ben ik bevestigd geweest als diaken bij onze gemeente en heb 
deze en andere bijkomende functies voor 3 termijnen van 4 jaar vol mogen 
maken.  Dit was een geweldige tijd met onze gemeente. Veel activiteiten en nog 
veel actieve jeugd. Ik besef mij heel goed dat ik nu instap in een tijd die heel 
anders is. Hierbij denk ik vooral aan de samenstelling van onze meelevende 
gemeenteleden. De vergrijzing is namelijk ook aan ons niet voorbijgegaan.  
Nu wij ons weer in een vacante situatie bevinden is het van heel groot belang 
om ons af te vragen hoe wij de toekomst van onze gemeente zien. Juist over 
deze vraag wil ik, samen met de kerkenraad en jullie, een juist beeld gaan 
vormen. Hoe we dit gaan doen is voor een groot gedeelte nog ongewis, maar 
een stukje beeldvorming bestaat er wel over.  Ds. Jan Verlinde (predikant van 
Axel) en waarschijnlijk ook anderen zullen ons gaan begeleiden in dit proces. 
Gelukkig tref ik nog heel veel bekenden aan, wat de opstart wel een stuk 
makkelijker maakt. Zo heb ik een mooi team van kerkenraadsleden 
aangetroffen die met veel enthousiasme en inzet aan het werk zijn en dit ook 
zullen gaan voortzetten.  
Ik vertrouw op een mooie tijd die voor ons ligt waarin we, na corona, elkaar 
weer vaak mogen treffen en de inspiratie mogen ontvangen om gezamenlijk 
een mooie toekomst voor onze Protestantse Gemeente Oosthoek Hulst &  
Kloosterzande tegemoet gaan. 
Met vriendelijke groet. 
John van der Hoeven. 
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about:blank


~ 7 ~ 

 

Meditatie 
Eenzaam en alleen gelaten………. 
Eenzaam is een veel voorkomend woord in deze Corona tijd. Door quarantaine, 
een gesloten zorgafdeling met geen of een strenge bezoekregeling , daar 
hebben we nog dagelijks mee te maken. 
Zeker het afgelopen jaar, waar mensen kwamen te overlijden op een IC-
afdeling, zielsalleen zonder dat er familie bij mocht zijn. Zieke mensen werden 
door familie en geliefden tot de deur van het ziekenhuis gebracht en ze hebben 
elkaar daarna nooit meer gezien. Het gevolg was een afscheidsdienst met een 
minimaal aantal mensen. Zonder een aanraking van troost, een bemoedigende 
arm om je heen, een ondersteunend schouderklopje of een knuffel, nee, alles 
moet op afstand. Mondkapjes die de uitstraling en de emotie van het gezicht 
verbergen. Er zijn geen normale kerkdiensten, heel veel vindt digitaal plaats. 
Wat een barre tijd, waar vanuit we hopen dat het snel weer beter gaat worden. 
Voor veel mensen is dit een lijdenstijd. Vanuit dat lijden, vanuit het gedoe rond 
Corona wordt uitgekeken naar weer een beetje normaal leven. 
Ook Jezus maakte grote eenzaamheid mee. Iets wat zijn lijden nog zwaarder 
maakte. Het begon al met Zijn vrienden, de discipelen die niet eens met Hem 
wilde waken in de hof van Gethsémané. Dan volgt het verraad van zijn discipel 
Judas met een kus. Later Petrus die Hem tot driemaal toe verloochende, “Ik ken 
die mens niet” riep hij. 
Het volk roept: “Weg met Hem”! 
Het kwaad wordt erger, zo erg zelfs dat het volk liever Barabbas vrijlaat, een 
slecht mens, een moordenaar, een crimineel van de bovenste plank, waarvan 
men blij was dat hij gevangen zat. Dan toch kiezen zij voor zijn vrijheid om de 
onschuldige Jezus te laten doden. 
Na het alleen maar goed doen voor de mensen, wordt Jezus aan de kant gezet. 
Wat moet dat voor Jezus intens pijn gedaan hebben. Je zou toch boos worden! 
Nee, Jezus niet, Hij doorstaat dit als een lam, al het kwaad van de wereld, de 
smaad, de hoon, Hij doorstaat het om zo al het slechte van de mens te dragen. 
De straf, die wij als schuldige mensen zouden moeten krijgen. Hij staat daar 
alleen, Hij doorstaat de kruisiging alleen, helemaal alleen! Zelfs van zijn hemelse 
Vader verlaten. 
Hoe indrukwekkend klinken de woorden in de Mattheus Passion gezongen door 
de Jezus figuur. Een indringend “Eli, Eli, lama sabachtani, Mijn God, Mijn God, 
waarom hebt U mij verlaten? 
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Verlaten, door iedereen verlaten. 
Waar zijn al zijn discipelen, zijn volgelingen? 
Waar zijn al die mensen die achter Hem aan liepen om de Blijde Boodschap te 
horen? 
Waar zijn die vijfduizend mensen die door Hem gevoed werden met vijf broden 
en twee visjes? 
Waar zijn die zieken die door Hem genezen zijn? 
Waar zijn die blinden die door Hem weer ziende waren geworden? 
Waar zijn al die mensen die zo blij met Hem waren? 
Ze zijn nergens te vinden. 
Hij is alleen, Hij staat er alleen voor. Die liefdevolle Jezus die alles voor ons heeft 
gedragen. 
Zo eenzaam kan niemand ooit op de wereld nog zijn. 
Hij heeft die eenzaamheid naast de heftige lichamelijke pijn voor ons doorstaan. 
Dan klinkt vanaf het kruis: “Het is volbracht”. 
De eenzaamheid is dan voorgoed doorbroken. Als we dan beseffen wat Hij voor 
ons gedaan heeft, dan klinkt een dankbaar lied vanuit ons hart: 
 
Mijn Jezus, ik hou van U, ik noem U mijn Vriend. 
Want U nam de straf op U, die ik had verdiend. 
De grote Verlosser, mijn Redder bent U. 
'k Heb van U gehouden, maar nooit zoveel als nu. 
 
Mijn Jezus, ik hou van U, want U hield van mij. 
Toen U aan het kruis hing, een wond in uw zij. 
Voor mij de genade, een doornenkroon voor U. 
'k Heb van U gehouden, maar nooit zoveel als nu. 
 
Als ik in uw glorie, uw eeuwigheid kom, 
dan buig ik mij voor U, in uw heiligdom. 
Gekroond met uw heerlijkheid, zal 'k zingen voor U. 
'k Heb van U gehouden, maar nooit zoveel als nu! 
 
Jan-Frans Mulder 
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Waarvoor collecteren wij?   
Toelichting op de collectedoelen van onze Diaconie 
21 maart 2021 – 40-dagen tijd 
Een beter inkomen voor Javaanse boeren in Indonesië 
Op het Indonesische eiland Java wonen veel boerengezinnen die nauwelijks 
kunnen rondkomen. De Javaanse Kerk helpt boeren en boerinnen om 
coöperaties op te zetten, waardoor ze minder afhankelijk zijn van 
tussenhandelaren en een hogere prijs voor hun producten krijgen. 
De kerk leert boeren ook hoe je duurzame landbouw bedrijft en hoe je met 
lokale gewassen gevarieerd kunt koken. Dankzij de irrigatiesystemen die zijn 
aangelegd, hebben de boeren de komende jaren grotere opbrengst tijdens de 
oogst. Met de opbrengst van deze collecte steunt Kerk in Actie Javaanse boeren 
een beter inkomen te verwerven. Helpt u mee? Geef in de collecte of maak uw 
gift over via NL 89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. Indonesië 
maart. 
Meer informatie op www.kerkinactie.nl/40dagentijd  of 
www.kerkinactie.nl/landbouwindonesie   
 
28 maart 2021 – 40 dagen tijd 
Jeugdwerk Protestantse Kerk 
Veel christelijke jongeren hebben het paasverhaal al vaak gehoord. Komt de 
boodschap van Pasen bij hen nog wel aan? Tijdens de Paas Challenge komen ze 
op een nieuwe manier in aanraking met het paasverhaal. In dit spel vol puzzels, 
opdrachten en emoties doorleven jongeren het paasverhaal. Aan het eind vindt 
een spannende ontknoping plaats. Een ervaring die ze zich lang zullen 
herinneren! 
Helpt u mee zodat nog meer jongeren het paasverhaal kunnen doorleven? 
Kerkinactie.nl/paaschallenge. Uw gift is welkom in de collecte of op NL 52 ABNA 
041 41 41 415 
t.n.v. Jeugdwerk Protestantse Kerk o.v.v. Jong Protestant Palmpasen. 
 
1 april 2021 - Witte donderdag  
Collecte voor de Voedselbank Zeeuws-Vlaanderen  
Voedselbank Zeeuws-Vlaanderen koopt geen eten, maar is afhankelijk van 
voedseloverschotten en sponsoring van organisaties, particulieren en 
instellingen.  Onze Diaconie steunt De Voedselbank. 
Giften kunt u overmaken naar het rekening-nummer van onze Diaconie o.v.v. 
Voedselbank. Wij zorgen dat het geld bij De Voedselbank terecht komt. (Zie 
rekeningnummer onderin) 

about:blank
about:blank
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1e Paasdag – zondag 4 april 2021 
Kerk-in-Actie Zuid Afrika  
Voor veel zwarte jongeren in de Zuid-Afrikaanse stad Pretoria is hun toekomst 
een zwart gat. Zij groeien op in gebroken gezinnen in slechte buurten omgeven 
door prostitutie, drugs, diefstal, geweld en vuilnis. De helft van de jongeren 
maakt de middelbare school niet af en 40 procent tussen de 15 en 34 jaar is 
werkloos. Een christelijke Zuid-Afrikaanse organisatie helpt deze kansarme 
kinderen met onderwijs en biedt hen een omgeving vol liefde en aandacht, 
zodat de spiraal van armoede doorbroken kan worden. Uw gift is welkom via de 
collecte of op NL 89 ABNA 0457 457 457 
Uw gift is welkom via de collecte of op NL 89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in 
Actie o.v.v. kinderen Zuid-Afrika. 
 
Zondag 11-april-2021  
Collecte voor onze eigen Diaconie – we steunen hiervan diverse doelen vooral 
in de regio. Zie rekeningnummer onderin. 
 
Zondag 18 april 2021 
De Collecte deze zondag is voor de bloemendienst. Mensen die wat extra 
aandacht kunnen gebruiken of de ouderen in onze gemeente krijgen regelmatig 
een bloemetje namens de kerk. Onze vrijwilligers blijven dat ook tijdens deze 
periode trouw verzorgen. Zie rekeningnummer onderin. 
 
Zondag 25 april 2021 
Binnenlands Diaconaat 
Vrolijkheid in asielzoekerscentra. 
Eén op de drie vluchtelingen die naar Nederland komen, is jonger dan 18 jaar. 
Ze hebben vaak nare ervaringen achter de rug en hun bestaan in Nederland is 
meestal ook onzeker. Met steun van Kerk in Actie organiseert stichting De 
Vrolijkheid creatieve activiteiten voor kinderen en jongeren in 
asielzoekerscentra. Door bijvoorbeeld muziek, dans, theater, film en fotografie 
wil De Vrolijkheid de talenten van de jonge bewoners van asielzoekerscentra tot 
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 bloei laten komen en hun veerkracht versterken. U kunt dit werk steunen door 
uw bijdrage over te maken op rekening NL89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in 
Actie te Utrecht, o.v.v. het projectnummer 'D 065123'. Hartelijk dank! 
 
Zondag 2 mei 2021: 
Collecte voor P.D.C. de Herberg – in de volgende Kerk in het Midden zullen we 
dit doel nader toelichten. 
Als u één van de bovenstaande doelen wilt steunen kunt u onder vermelding 
van het doel en de datum het bedrag overmaken op Bankrekening:  NL 55 
RABO 0332 6026 56 t.n.v. Diaconie Protestantse gemeente Oosthoek. Hartelijk 
dank!! 
(Direct overmaken naar het rekeningnummer wat bij het doel vermeld staat is 
ook mogelijk.) 
 
Uit de kerkenraadsvergadering van 18 februari 2021  
Nieuwe ambtsdrager 
Gelofte tot geheimhouding wordt afgenomen van dhr. J. van der Hoeven, omdat  
deze nog niet officieel in de kerk is benoemd vanwege het coronavirus.   
Moderamen 
Voortbestaan Moderamen: 
Het opheffen van het Moderamen zou geen probleem moeten opleveren, onderling 
contacteren indien nodig. Besloten wordt om tot opheffing over te gaan. 
Invulling scribaat 
Besloten wordt dat mw. Proost voorlopig voor een half jaar het scribaat over zal 
nemen. 
Mutaties ledenbestand  
Nieuw ingekomen leden en uitschrijvingen in de vergadering benoemen, kaartje 
sturen en nieuw ingekomenen bezoeken. 
Nieuwe predikant, Pioniersplek, of combinatie hiervan 
Gesprek kerkenraad n.a.v. actiepunten van de beroepingscommissie. 
De zondagen zoals we die nu kennen in stand houden  
Daarnaast, los van de zondagsdienst iemand willen benoemen om vernieuwing 
te brengen in onze gemeente. Ds. Verlinde zal meerdere scenario’s op papier 
zetten om te bespreken. 
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Dhr. Van der Hoeven zal op korte termijn met een datum komen voor een 
vervolggesprek met kerkenraadsleden om diverse scenario’s verder uit te 
werken. 
Taakverlichting colleges  
In kaart brengen wat we doen en wie wat doet. Ook de dingen waar we niet aan 
toe komen. 
Wensenlijst opstellen/inventariseren. Diaconie is hier al mee bezig. Goed om dit 
voor alle colleges inzichtelijk te maken. 
Diaconie 
Diaconie wil Oikocredit blijven steunen, dit is een organisatie die 
microkredieten verzorgt. Verklaring is opgesteld en moet bij goedkeuring 
getekend worden. Kerkenraad gaat akkoord. 
Dhr. Verbrugge zal contact opnemen met iemand van de Groene Kerk inzake 
mogelijk beleid pachtgrond. 
Ouderlingen 
Activiteiten en contacten met pastoraal medewerker.   
Er wordt een procedure opgezet inzake bezoek aan nieuw ingekomenen en 
mensen die pastorale zorg nodig hebben. Dhr. Karremans en dhr. Van Deijk 
worden contactpersoon.  
 
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? 
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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 
 

Misschien ook iets voor u? 

 

 

Materiaal om naar aanleiding van The Passion in gesprek te gaan over het 
paasevangelie 

• Meer over  
• Veertigdagentijd & Pasen  
• Bijbelstudie & Geloofsgesprek  

Traditiegetrouw kijken er miljoenen mensen naar The Passion. De dagen erna 
wordt er op veel plekken over nagepraat. Bij de koffieautomaat, op de bank, in 
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de kantine. Daarom is er dit jaar voor het eerst het boekje Napraten over The 
Passion.  

Met het boekje ‘Napraten over The Passion’ kan er met een kleine groep 
nagepraat worden over de ervaringen van de kijkers. Het boekje wordt 
ondersteund met een aantal video’s. Het materiaal is geschikt voor één tot vier 
ontmoetingen tussen mensen die minder vertrouwd zijn met het geloof en de 
kerk. Het boekje is te bestellen via ikbenervoorjou.nl. 

Meer informatie is verkrijgbaar bij de scriba: 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 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 
  
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. 
  

about:blank
about:blank
about:blank
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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 
 
 

 
 

 

 
Donderdag 25 maart Online workshop “God in de Supermarkt” –  

opgeven voor zaterdag 20 maart a.s. 
Kijk voor meer informatie op: 
www.godindesupermarkt.nl 

  
 Donderdag 15 april Kerkenraadsvergadering PG Oosthoek 
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