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Kerkdiensten 
 
Zondag 2 mei 2010, Hulst  
Voorganger: Ds. G v.d. Weerd, Geertruidenberg 
1e collecte: P.D.C. De Herberg   2e collecte: Kerk 
 
Dinsdag 4 mei (Dodenherdenking)  
I.v.m. de huidige omstandigheden vindt Dodenherdenking plaats op sobere 
wijze, zonder publiek. 
 
Zondag 9 mei, 10.00, Kloosterzande 
Voorganger: Ds. T. Werner, Ede  
1e collecte:  Noodhulp Libanon/Jordanië 2e collecte: Kerk 
 
Donderdag 13 mei, 9.30 uur, AXEL  -  Hemelvaart 
Voorganger: Ds. J. Verlinde 
Zie website  www.pknaxel.nl om u aan te melden vooraf 
Of bel onze scriba voor hulp of informatie – zie voorkant van deze uitgave 
 
Zondag 16 mei, 10.00, Hulst 
Voorganger:  Ds. E.v.d. Kaaij, Aardenburg 
1e collecte: Samen voor Zin   2e collecte: Kerk 
 
Zondag 23 mei, 10.00, Kloosterzande  - Pinksteren 
Voorganger:  Ds. K. v.d. Jagt, Renesse 
1e collecte: Zending    2e collecte: Kerk 
 
Zondag 30 mei, 10.00, Hulst 
Voorganger: Ds. M. Wisse, ’s Heer Arendskerke 
1e collecte: Palazzoli    2e collecte: Kerk 
 
Zondag 6 juni, 10.00 uur, Kloosterzande 
Voorganger: Ds. M. van Manen, Breskens 
1e collecte: CZWO - Delta voor Indonesië 2e collecte: Kerk 
 

http://www.pknaxel.nl/
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Zondag 13 juni, 10.00 uur, Hulst 
Voorganger: Ds. K. v.d. Jagt, Renesse 
1e collecte: Jeugddorp De Glind   2e collecte: Onderhoudsfonds 
 
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.  
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. 
 
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: 

http://www.kerkdienstgemist.nl/
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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 
 

 

 

 
 
 
We zijn blij dat de diensten weer van start zijn gegaan.  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, geen handen geven, mondkapje dragen bij het lopen in de kerk) 
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. 
 
De Hemelvaartsdienst is dit jaar (zoals de laatste jaren gebruikelijk) gezamenlijk 
met de Protestantse gemeente Axel, de gemeente  van onze consulent Jan 
Verlinde. Als u de dienst wilt bezoeken kunt u een aanmeldformulier invullen 
wat u kunt vinden op de website van kerk van Axel: www.pknaxel.nl 
Bij vragen kunt u contact opnemen met onze scriba, tel. 06-48 91 28 12. 

mailto:kindernevendienst@pgoosthoek.nl
http://www.pgoosthoek.nl/
http://www.pknaxel.nl/


5 
 
 
 
 
 
 

Kijkt u ook naar de mogelijkheden om de dienst van Axel digitaal te volgen, zie 
hiervoor ook de website van Axel.  
 
Meditatie 
Johannes 21:6 ‘Nog eens vroeg Jezus: ‘Simon, zoon van Johannes, heb je me 
lief?’  
 
Breukmomenten 
Elk leven kent breukmomenten. Daarbij kun je denken aan de crises van ons 
bestaan: daar waar de gewone levensloop en ons gewone bestaan worden 
doorbroken. In Petrus’ leven zijn we getuige van tenminste twee van zulke 
breukmomenten. 
De eerste keer dat Petrus’ gewone leventje wordt doorbroken vindt plaats 
wanneer hij Jezus ontmoet en wordt geroepen als leerling. Een heel nieuw 
avontuur begint in de voetsporen van Jezus. Petrus behoort tot de intimi 
rondom de Heer. Hij is het die Jezus belijdt als ‘de Messias, de Zoon van de 
levende God’. Hij is het tot wie de Heer zegt: ‘jij bent Petrus, de rots waarop ik 
mijn kerk zal bouwen’. Je kan zeggen: sinds Petrus is geroepen is hij een trouwe 
leerling van de Heer.  
En dan komt er opnieuw een breukmoment. Het is bijna het Joodse Paasfeest, 
Jezus maakt bij het laatste Avondmaal toespelingen op zijn eigen sterven, het is 
dan dat Petrus zegt ‘Ik wil mijn leven voor u geven!’ Als Jezus woorden 
daadwerkelijk bewaarheid worden en hij gevangen wordt genomen, volgt 
Petrus hem tot bij het paleis van Kajafas de Hogepriester. Hier wordt hem tot 
driemaal toe gevraagd of hij leerling is van Jezus. Mattheus zegt dat Petrus op 
die vragen begon te vloeken terwijl hij hen bezwoer ‘Ik ken die man niet!’  En 
Lucas weet te vertellen dat op het moment dat de haan kraaide Jezus zich zou 
hebben omgedraaid en Petrus hebben aangekeken, waarop Petrus zich de 
woorden herinnerde: ‘Nog voor er vannacht een haan heeft gekraaid zul je mij 
driemaal verloochenen.’ Petrus ging naar buiten en huilde bitter: het tweede 
breukmoment.  
Een breukmoment: dat het beeld wat je van jezelf hebt uit elkaar valt. Petrus 
wordt ontdekt aan zichzelf. Zijn goede wil alleen is niet voldoende om Jezus te 
kunnen volgen. En het is door dit soort breukmomenten dat God vaak werkt in 
onze levens, zo ook bij Petrus. Petrus: de grote man in het geheel, ‘rots’, 
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‘sleutelbewaarder’, intimus, en zo is hij zichzelf ook gaan ervaren. En nadat de 
haan kraait, wordt hij geconfronteerd met iets in zichzelf waar hij zich niet van 
bewust was. Hij blijkt zichzelf te hebben overschreeuwt: ook hij heeft Jezus nu 
in de steek gelaten. Hij ervaart schaamte en schuld, er is opeens een grote 
afstand tussen hem en de Heer, en angst.  
Maar dan, na Pasen, aan de oevers van het meer, wordt Petrus opnieuw 
opgezocht door Jezus: ‘Petrus houd je van me?’ Zoals hij Jezus driemaal 
verloochende, vraagt Jezus hem nu driemaal naar zijn liefde. En hij wordt 
opnieuw geroepen! 
Petrus die wel wist hoe alles in elkaar stak, ervaart het nu aan den lijve. 
Geconfronteerd met zijn donkere kant ervaart hij de kracht van genade en 
vergeving, ervaart hij wat liefde betekent. De Petrus na Pasen weet dat hem 
veel vergeven is.  
Breukmomenten zijn noodzakelijk in de navolging van Christus en dan 
voornamelijk omwille van de genade die daarbij vrijkomt. Je identiteit als 
leerling van Jezus is niet het zijn van het beste jongens van de klas. Maar de 
tegenspraken en breuken in je leven toelaten, durven niet perfect te zijn, dan 
pas kun je ervaren wat genade betekent, wat liefde is. 
Waarop vervolgens de roep klinkt van Jezus: 
En Gij, ja jij! Volgt gij mij! 
 
Ds. Jan Verlinde 
 
Waarvoor collecteren wij?   
Toelichting op de collectedoelen van onze Diaconie 
 
Zondag 2 mei 2021 - Collecte voor P.D.C. de Herberg  
De Herberg wil fungeren als het verlengstuk van het pastorale en diaconale 
werk dat in de gemeente plaatsvindt. De Herberg wil de gemeente dienen door 
tijdelijk de pastorale zorg voor een gemeentelid, die als gast in de Herberg 
verblijft, over te nemen. Omgekeerd heeft de Herberg de gemeente nodig zodat 
de gast na het verblijf in de Herberg goede nazorg ontvangt. 
De Herberg is er voor iedereen die beschutting zoekt in de storm van de het 
leven. Het kan zijn dat je te maken hebt met: eenzaamheid, overbelasting, 
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somberheid, verwerken van verlies, dorheid in het geloof, of bijvoorbeeld 
spanning binnen relaties. 
Meer lezen:  www.pdcdeherberg.nl 
 
Zondag 9 mei 2021 - Collecte Kerk in Actie Noodhulp 
Libanon/Jordanië - Lichtpunten voor Syrische vluchtelingen  
Van de miljoenen Syriërs die door de oorlog hun land zijn ontvlucht, zijn de 
meeste terechtgekomen in Libanon, Jordanië en Turkije. Zij hebben alles achter 
moeten laten en leven in grote armoede. Via een netwerk van kerken in deze 
regio ondersteunt Kerk in Actie vluchtelingen op verschillende manieren, onder 
andere met een opleiding of het opzetten van een eigen bedrijfje. Daardoor zijn 
ze minder afhankelijk van hulp en dat maakt hen sterker. 
Meer lezen:  www.kerkinactie.nl/syrischevluchtelingen 
 
Donderdag 13 mei 2021: 
Hemelvaartsdienst in Axel 
 
Zondag 16 mei 2021 – Collecte “Samen voor zin” 
“Samen voor zin” biedt geestelijke verzorging voor cliënten met een beperking 
vanuit een samenwerkingsverband van zorg- instellingen en 
levensbeschouwelijke organisaties in Zeeland. 
Het samenwerkingsverband heet Samen voor Zin. Hierin doen Tragel,   
‘s Heeren Loo, Gors en Philadelphia mee. Als Protestantse gemeente Oosthoek 
willen wij hun graag ondersteunen middels het houden van een collecte op 
deze zondag. 
Meer lezen: www.samenvoorzin.nl 
 
23 mei 2021 - Pinkstercollecte Kerk in Actie Zending 
Egypte - Bijbelcompetitie stimuleert bijbellezen 
Voor kinderen in Egypte is lezen een luxe. Boeken zijn schaars en daardoor 
lezen mensen nauwelijks. De bijbelcompetitie van het Egyptisch 
Bijbelgenootschap stimuleert kinderen én ouders om dit juist wel te doen. 
Samen lezen ze een bijbelboek en de kinderen maken een opdracht. tijdens een 
groot bijbelfeest in de kerk worden prijzen uitgereikt. Voor alle deelnemers is er 

http://www.pdcdeherberg.nl/
http://www.kerkinactie.nl/syrischevluchtelingen
http://www.samenvoorzin.nl/


8 
 
 
 
 
 
 

een bijbelstripboek en kinderen van 12 jaar krijgen een Bijbel: hun eerste eigen 
boek. Zo kan de hele familie bijbellezen! 
Meer lezen:  www. kerkinactie.nl/bijbelcompetitie 
 
Zondag 30 mei 2021 - Palazzoli huis  
Palazzoli is een stichting die in Zeeland psychosociale zorg verleent aan mensen 
met kanker en hun naasten.  
Deze zorg wordt al vanaf april 1999 verstrekt door vrijwilligers, die daarin 
geschoold zijn.  
Momenteel kunnen mensen met kanker en hun naasten bij Palazzoli terecht in 
inloophuizen in Hulst en Vlissingen. 
 
Zondag 6 juni 2021: 
CZWO  - Delta voor Indonesië 
Meer dan 50 gemeenten uit Zuid-West-Nederland ondersteunen samen “Kerk 
in Actie” voor kwetsbaren in Indonesië. Onder de naam ‘Delta voor Indonesië 
worden voor een periode van 3 jaar verschillende partners ondersteund op de 
eilanden Java en Papoea. Er krijgen 3 projecten extra aandacht: Duurzame 
landbouw, Opvang van straatkinderen en het opleiden van vrouwen. 
Meer lezen: https://kerkinactie.protestantsekerk.nl/over-kerk-in-actie/onze-
themas/delta-voor-indonesie/ 
 
13 juni 2021 - Collecte voor Jeugddorp de Glind 
Jeugddorp De Glind is een gewoon, klein, open en groen dorpje tussen 
Barneveld en Amersfoort. Er wonen circa 700 mensen. Bijzonder is dat achter 
25 van de 140 voordeuren een gezinshuis zit. Daar vinden ruim 120 
uithuisgeplaatste kinderen een thuis. 
In De Glind kunnen kinderen, jongeren en jongvolwassenen al decennialang 
veilig opgroeien en/of werken aan hun toekomst. Er zijn voorzieningen op alle 
leefgebieden. Je kunt er wonen in gezinshuizen, naar school, een 
leerwerktraject volgen en gebruik maken van speciale vrijetijdsvoorzieningen.  
Als Protestantse gemeente Oosthoek willen wij hun graag ondersteunen 
middels het houden van een collecte op deze zondag. 
Meer lezen: www.jeugddorpdeglind.nl 

https://kerkinactie.protestantsekerk.nl/over-kerk-in-actie/onze-themas/delta-voor-indonesie/
https://kerkinactie.protestantsekerk.nl/over-kerk-in-actie/onze-themas/delta-voor-indonesie/
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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 15 april 2021 
Evaluatie kerkdiensten 
De kerkdiensten worden doorgenomen, aantal aanwezigen is rond de 20 
personen. Ambtsdrager van dienst is tevens corona-verantwoordelijke . 
Aandachtspunt is het dragen van mondkapjes tijdens het rondlopen in de kerk. 
 
Nieuwe predikant, pioniersplek of combinatie hiervan. Vervolgstappen inzake 
toekomstvisie. 
De samengestelde “Adviesgroep” zal met de Adviesbrief van ds. Jan Verlinde als 
leidraad / uitgangspunt een lijn uitzetten voor de toekomst.   
Deze visie zal vervolgens worden besproken in de kerkenraad en eventueel nog 
met de gemeente. Daarna volgt een duidelijk advies naar de 
Beroepingscommissie zodat deze gericht verder kan zoeken naar een nieuw aan 
te stellen predikant en/of iemand die pioniersactiviteiten opzet. 
Beroepingscommissie wordt ingelicht en betrokken bij vervolgstappen. 
 
Takenoverzicht colleges incl. wensenlijst 
De diverse lijsten zijn opgesteld door de colleges van Kerkrentmeesters en 
Diaconie. Daarnaast is er een lijst met algemene taken. De lijsten zullen worden 
samengevoegd tot één lijst, uit deze lijst moet blijken wat de vacatures zijn / of 
taken waar we hulp bij kunnen gebruiken.  
 
Groene Kerk 
Omdat we “Groene Kerk” zijn is het de bedoeling dat we jaarlijks “Groene” 
initiatieven oppakken als kerk. Voor het jaar 2021 is dat het isoleren van het dak 
van het Poorthuis, tevens staat het isoleren van het dak/zolder van de kerk in 
Hulst op het programma. 
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Voor de toekomst wordt gedacht aan het plaatsen van zonnepanelen als 
“Groene” investering. 
 
Kerkrentmeesters 
De verschillende toekomstscenario’s betreffende de financiën van de kerk 
worden kort bekeken. 
De infogids is in concept klaar. Verzoek aan allen om aanpassingen/ 
aanvullingen etc. op korte termijn door te geven aan Leander, zodat de gids 
weer gedrukt en verspreid kan worden.  
 
Ouderlingen  
Kees van Deijk en Jan Karremans zullen de eerste aanspreekpunten zijn als er bij 
ons mensen bekend zijn die (wellicht) pastorale zorg of extra aandacht nodig 
hebben. 
Kees en Jan bekijken dan of ze zelf actie ondernemen of dat de naam 
doorgegeven wordt aan Peter Morée.  
 
Rondvraag 
Datum extra aandacht voor Schoenendoosactie wordt 17 oktober of een datum 
daar in de buurt. Komt volgende vergadering terug.  
 

 
Dit steunt de ‘Delta voor Indonesië’ (2020 - 2023)  
 Meer dan 50 gemeenten in Delta ondersteunen zijn samen kerk in actie voor 

kwetsbaren in Indonesië. Onder de naam ‘Delta voor Indonesië worden voor 

een periode van 3 jaar verschillende partners ondersteund op de eilanden Java 

en Papoea. Dit zijn de partners:   
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Meer voedsel door duurzame landbouw en beter samenwerken (Trukajaya)  

Java - WereldDiaconaat  

 

Trukajaya is sinds 1966 de diaconale organisatie van de Javaanse Kerk (GKJ). De  

organisatie heeft veel kennis over duurzame landbouw. Trukajaya wil het 

inkomen van de boeren, boerinnen en landarbeiders in deze twee dorpen  

verbeteren door minder gebruik van chemicaliën en een betere prijs voor hun 

producten. De organisatie traint boeren en boerinnen, laat hen werken op 

demonstratie velden, zet extra koeien in en biogasinstallaties. Men helpt deze 

boeren om een coöperatie op te zetten, waardoor ze minder afhankelijk zijn 

van tussenhandelaren en een hogere prijs voor hun producten krijgen. 

 

 

 

 

 

 

Ook kunnen ze betere landbouwmaterialen gaan gebruiken.  
Javaanse kerken stimuleren gemeenteleden om duurzame landbouwproducten 
uit hun eigen omgeving te komen.   
 
Opvang voor straatkinderen (Dreamhouse)   

Java - Kinderen in de Knel  

 

In Yogyakarta leven veel kinderen op straat. Zij worden aan hun lot overgelaten 

en moeten zichzelf zien te redden. De organisatie Dreamhouse kijkt naar hen 

om. Ze zoeken de kinderen op straat op.  

 

https://www.kerkinactie.nl/projecten/betere-voedselvoorziening-door-duurzame-landbouw
https://www.kerkinactie.nl/projecten/opvang-voor-straatkinderen-in-yogyakarta
https://www.kerkinactie.nl/projecten/opvang-voor-straatkinderen-in-yogyakarta
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In het begin kunnen de straatkinderen terecht bij de noodopvang en 
overgangscentra. Kinderen die de straat definitief willen verlaten kunnen in 
een opvanghuis terecht.  
Ze gaan naar een plaatselijke school. Vrijwilligers helpen hen bij hun studie.  
Dreamhouse wil niet alleen opvang bieden voor straatkinderen, maar ook 
structureler aan preventie werken: voorkomen dat kinderen op straat 
belanden. Ze willen zorgen dat kinderrechten beter nageleefd worden.   
 
 Sterke vrouwen opleiden (P3W)   

Papoea - Zending  

Het vormingscentrum P3W leidt vrouwen op, zodat ze vol zelfvertrouwen 

kunnen bouwen aan de kerk en de samenleving. Het grootste centrum van P3W 

staat in Padang Bulan, vlakbij Jayapura. Hier kunnen vrouwen bijvoorbeeld 

terecht voor een cursus diaconaal werk van negen maanden. Wie niet 

(voldoende) kan lezen of schrijven, 

krijgt vooraf een alfabetiseringscursus 

van drie maanden. Vrijwel alle 

vrouwen die cursussen van de P3W 

hebben gevolgd, vervullen een 

voortrekkersrol in het dorp waar ze 

vandaan komen.  

Ze hebben meer kennis gekregen over 

de wereld buiten hun dorp. Zij richten 

vrouwenverenigingen op, leiden alfabetiseringscursussen en geven  

https://www.kerkinactie.nl/projecten/versterken-van-kerkelijk-vrouwenwerk-in-papua
https://www.kerkinactie.nl/projecten/versterken-van-kerkelijk-vrouwenwerk-in-papua
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betrouwbare informatie over ziekten zoals aids. Ze zijn ook in staat om vrouwen 

te helpen die lijden onder geweld in hun gezinnen.   

 
Meer informatie?  

Benieuwd naar meer van Delta voor Indonesië of wil uw gemeenten ook actief 
worden voor Indonesië? Kijk gerust eens op de pagina van Delta voor Indonesië. 
Ook kunt u contact opnemen met de voorzitter van ZWO Delta ds. Flip 
Beukenhorst of met de consulent van Kerk in Actie Menno Hanse:  

- Ds. Flip Beukenhorst: beukenhorst@zeelandnet.nl  

- Menno Hanse: m.hanse@protestantsekerk.nl   

 

Uitnodiging regio-avonden van Delta voor Indonesië 

 

Tijd: 19:45 - 21:00  

Locatie: Online via Zoom- link na aanmelding.  

Je zal maar boer 

zijn in INDONESIË... 
 

        LANDBOUW en platteland op Java 

 
 
 
 
 

https://www.kerkinactie.nl/projecten/delta-voor-indonesie
https://www.kerkinactie.nl/projecten/delta-voor-indonesie
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Regioavonden Delta voor Indonesië 
 

● Maandag 10 mei Zeeuws-Vlaanderen 

● Dinsdag 11 mei S.-Duiveland & Tholen 

● Maandag 17 mei Bevelanden 

● Donderdag 20 mei   Walcheren 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aanmelden? Mail je naam, telefoonnummer, gemeente en functie naar 

m.hanse@protestantsekerk.nl. 

 

Voor vragen en opmerkingen kun je ook contact leggen met Sarina de 
Schepper-Dekker, contactpersoon Zeeuws Vlaanderen, vanuit de commissie 
ZWO Zeeland binnen de classis Delta. 
diaconie@pgoosthoek.nl 

mailto:m.hanse@protestantsekerk.nl
mailto:diaconie@pgoosthoek.nl
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SchuldHulpMaatje Hulst zoekt nieuwe maatjes! 

In Nederland heeft 1 op de 5 huishoudens financiële problemen. Ook in de 
gemeente Hulst. De rekeningen stapelen zich op, mensen weten niet hoe ze nog 
moeten rondkomen en zien er tegenop om de post open te maken. De 
vrijwilligers van SchuldHulpMaatje Hulst helpen om de problemen op te lossen. 
We hebben op dit moment 8 SchuldHulpMaatjes. Dat moeten er meer worden. 
Ben jij ons nieuwe maatje? 

 

Wat doet een maatje? 
Een SchuldHulpMaatje is een gecertificeerde vrijwilliger die mensen met 
financiële problemen helpt om alle inkomsten en uitgaven op een rij te zetten. 
Samen met de hulpvrager maak je een lijst met alle onbetaalde rekeningen en 
een plan om die te betalen. Het doel is dat de hulpvrager overzicht krijgt en 
leert hoe hij of zij de geldzaken op orde houdt en uit de schulden blijft.  
Als maatje moet je vooral goed kunnen luisteren en geduld hebben. Je moedigt 
de hulpvrager aan om vol te houden en geeft praktische hulp. 

 

SchuldHulpMaatje worden 
Na de driedaagse training kan je als SchuldHulpMaatje aan de slag. Je maakt 
deel uit van ons maatjesteam, wordt ondersteund door de coördinator en krijgt 
elk jaar bijscholing. 
Wie zijn geldzaken op orde heeft kan weer genieten van het leven. Dat gunnen 
we iedereen.  
Wil jij SchuldHulpMaatje worden en anderen helpen om ook financiële vrijheid 
te ervaren?  
Maak dan een afspraak voor een intakegesprek met coördinator  
Rob van der Hulst via mailadres: coordinatorshmh@gmail.com 
 
 
 
 
 
 

mailto:coordinatorshmh@gmail.com
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Van de kerkrentmeestertafel… 
We zijn alweer even in het nieuwe jaar en de actie kerkbalans ligt alweer achter 
ons. Vanuit deze hoek nogmaals dank aan de bezorgers hiervan. We hebben 
inmiddels ook alweer heel wat enveloppen retour mogen ontvangen, waarvoor 
dank! Zoals het er nu naar uit ziet blijven de giften ongeveer gelijk als vorig jaar. 
Mocht u onverhoopt nog geen actie hebben ondernomen, geen nood,  het kan 
nog. 
 In het Poorthuis is de schilder klaar met de werkzaamheden. Na afronding van 
wat kleinigheden hopen we dat de inrichter half mei delen van de vloer kan 
renoveren en de nieuwe gordijnen kunnen worden opgehangen. Het geheel is 
dan weer bij de tijd zodat we er hopelijk weer lang gebruik van kunnen maken. 
In Hulst is het tuinproject helaas nog niet van start gegaan. In plaats daarvan 
hopen we in de komende tijd het keukentje onder handen te kunnen nemen. 
Modernisering is hier ook op z’n plaats. 
Wat op tuingebied wel doorgang heeft gevonden is het zaaien van veldbloemen 
op ongebruikte delen van de volkstuintjes aan het Galgeveld. Ook heeft hier 
opruiming plaatsgevonden en zijn er enkele wisselingen geweest van tuiniers. 
Ook kunnen we u mededelen dat de stichting KiK het toch gelukt is om een 
gedeelte van de kerkbanken in Kloosterzande te voorzien van ringleiding. Het 
gedeelte bij binnenkomst aan de linkerzijde wordt nu ook versterkt door de 
ringleiding. We zijn hier uiteraard erg blij mee dat deze service nu (ook) weer in 
Kloosterzande aanwezig is. 
 
Collectes en giften 

Datum Kerkvoogdij Diaconie 

21 mar € 59,45 Kerk € 56,45 KIA Indonesië 

28 mar € 61,00 Kerk  € 57,20 Jeugdwerk 

4 apr € 49,00 kerk € 78,00 KIA Zuid-Afrika 

11 apr € 35,00 Kerk € 32,00 Diaconie 

18 apr € 18,00 Kerk € 15,50 Bloemen 

Iedereen bedankt voor de gaven en de giften. 
 
Groeten, 
CvK; Jeroen, Ad en Leander 
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Nieuwsbrief havenevangelisatie Terneuzen-Gent 2021 - 2 

 

Alexander Eberson, 
havenevangelist Terneuzen-
Gent Sloelaan 26 

4535 EG Terneuzen 

Tel. 0031 6 28780103 

E-mail: 
alexander.eberson@g
mail.com Website: 
levendwater-
havenevangelisatie.nl 

 

Beste vrienden, 

Een aantal van onze nieuwsbrief lezers hebben mij gevraagd of ik niet vaker 
een nieuwsbrief wilde sturen. Daarom heb ik besloten om niet om de drie 
maanden maar om de twee maanden jullie een nieuwsbrief te sturen. 

Zeelui op straat 
Op weg naar de haven zag ik een groep zeemannen op straat lopen. Ik heb mijn 
auto aan de kant gezet en hen aangesproken. Ze waren de stad in geweest om 
geld te wisselen en om boodschappen te doen voor hun schip. Dat was niet 
gelukt. Daarmee kon ik de zeemannen niet helpen, maar wel met een 
bemoedigend gesprek, bijbels, christelijke  kalenders, chocolade en mutsen. We 
hadden een goede ontmoeting. Een dag later ben ik op vraag van de kapitein en     
zijn kok inkopen gaan doen met twee mannen. Bij aflevering van de 
boodschappen heb ik met hen gebeden. Blij en dankbaar namen we afscheid. 

 

 
 

 

mailto:alexander.eberson@gmail.com
mailto:alexander.eberson@gmail.com
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Via de e- mail ontving ik als dankjewel van een bemanningslid een foto van de 
hele bemanning. Na deze wonderlijke ontmoeting op straat moest ik denken 
aan het bijbelverhaal in Handelingen 8     van Filippus en de kamerheer. En ook 
wij vervolgden onze weg met blijdschap. 

Zeeman Patel 
Op een schip met meer dan twintig Indische zeemannen 
raakte ik aan de praat met een jonge zeeman. Hij zag een 
Engelse kinderbijbel liggen bij de boeken die ik op een 
tafel had uitgestald. Op de bijbel stond de naam Jezus. In 
het gesprek liet hij mij plots zijn linker onderarm zien. Daar 
stond de naam Jezus groot getatoeëerd. Hij vertelde mij 
dat zijn vader visser was                en Patel zorgde voor zijn vader en  

moeder. Die naam Jezus had hem altijd al getrokken, maar hij wist niet 
waarom. Na met hem over Gods Zoon Jezus Christus gesproken te hebben, 
gaf ik aan Patel die Engelse kinderbijbel die hem zo had aangesproken. Dit 
cadeau en dit gesprek deed blijkbaar iets met deze jonge zeeman. Ik mocht 
van hem niet eerder het schip af voordat ik er Indisch gegeten had. 

Computerproblemen opgelost 
Al een hele tijd heb ik computerproblemen. Mijn 
computer kon door ouderdom de vele updates niet 
meer aan en hij viel tijdens de wekelijkse 
gebedsmomenten en werkoverleg met andere 
havenevangelisten regelmatig uit. Opzoek naar hulp 
kwam ik bij de stichting Hand terecht. Zij gaven mij 
een mooie tweedehands computer. Nu kan ik weer 
aan de wekelijkse online gebedsmomenten 
deelnemen zonder bang te zijn dat mijn computer het 
ineens niet meer doet. Ik wil Paul en de stichting 
bedanken voor hun geweldige hulp en service. 

Wilt u danken voor … 

• de vele gezegende en goede ontmoetingen op de schepen; 

• de tweedehandscomputer die ik kreeg om met collega’s wekelijks te 
kunnen bidden. 
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Wilt u bidden voor … 

• de bemanning van de Houston Harmony, dat het gebed, de 
bijbels, de mutsen en het doen van de boodschappen er toe 
bijdraagt dat het evangelie vrucht draagt in hun harten; 

• Patel, dat hij Jezus Christus mag leren kennen en mag 
ontdekken welk doel onze Heiland met zijn leven heeft; 

• voor gezegende ontmoetingen op de schepen in de tijd op weg naar 

Pasen. 

 

 
Dank 

Hartelijk bedankt voor jullie giften en gebed waardoor ik mij in het 
evangelisatiewerk in de          haven Terneuzen-Gent gedragen weet. Ik wens 
jullie op weg naar Pasen van harte Gods zegen en nabijheid toe, ook 
namens Tonja en onze dochter Hannah! 

Alexander 

Uw gift kunt u overmaken op een van de volgende rekeningnummers: 
- NL91 RABO 0118582275 t.n.v. Stichting Traveling Light (belasting 

aftrekbaar) o.v.v. Havenevangelisatie Terneuzen-Gent 
- NL53 RABO 0351208844 t.n.v. A. Eberson o.v.v. Havenevangelisatie 

 
Havenevangelisatie Terneuzen – Gent 
Onze diaconie steunt meerdere wereldwijde, landelijke en plaatselijke doelen 
en personen. Hieronder vindt u een nieuwsbrief van één van de doelen die we 
afgelopen jaar gesteund hebben, namelijk de Havenevangelisatie Terneuzen-
Gent. De havenevangelist, Alexander Eberson, is vorig jaar bij ons voorgegaan 
als gastpredikant in de kerk van Hulst, op 8 november 2020 (Dankdag).  
Leuk om te lezen waar ds. Eberson zich, naast het verzorgen van Preekbeurten, 
nog meer voor inzet.  
Misschien vindt u het ook leuk om mee te helpen en denken met onze diaconie. 
Voor meer informatie kan u contact opnemen met diaconie@pgoosthoek.nl  
 
 

mailto:diaconie@pgoosthoek.nl
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De online workshop op donderdag 25 maart kon helaas niet doorgaan, doordat 
Alfred Slomp op dat moment corona had .  

De nieuwe datum is ondertussen bekend: donderdag 3 juni van 20:00 - 22:00 
uur. Je kunt je weer opgeven! 

In de Bijbel kun je al in het eerste hoofdstuk lezen hoe de mensen de aarde 
mogen gebruiken, en dat ze erover mogen heersen (Genesis 1:28). Dat betekent 
niet dat de mensen alles met de natuur mogen doen wat ze willen. Heersen over 
de aarde betekent dat we er verantwoordelijkheid voor hebben, en op een 
goede manier met de aarde moeten omgaan. In de gelijkenis over de talenten 
legt Jezus uit dat je rekenschap moet afleggen van de dingen die je in beheer 
hebt gekregen (Matteüs 25:19). 
 
Dat de mens de aarde mag gebruiken en erover mag heersen, betekent ook nog 
iets anders. In Genesis 1:1-31 lezen we hoe mooi God de aarde heeft geschapen. 
Prachtig gewoon. Telkens staat er: ‘God zag dat het goed was.’ Voor deze mooie 
schepping moet goed gezorgd worden. De mensen mogen de aarde bewerken 
en erover waken (Genesis 2:15). Maar ze zijn geen eigenaar van de aarde. De 
aarde is en blijft van God (Exodus 9:29, Psalm 24:1-2). 
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   Alfred Slomp 

Tijdens een online workshop op donderdagavond 3 juni gaan we o.l.v. Alfred 
Slomp samen in gesprek over hoe we tijdens onze dagelijkse/wekelijkse 
boodschappen in de supermarkt bewustere keuzes kunnen maken. De 
workshop heet dan ook “God in de supermarkt”. 
 
De workshop duurt van 20:00 - 22:00 en wordt gehouden via het programma 
Teams. 
Ben je hier niet bekend mee, geen probleem! Geef het dan wel even aan bij je 
aanmelding. 
Het mooiste zou zijn als we vanuit de RING Zeeuws-Vlaanderen vanuit elke kerk 
vertegenwoordigd zijn. 
Opgeven kan via diaconie@pknaxel.nl 
Wij hebben per opgave een mailadres nodig, om de link naartoe te kunnen 
sturen. 
Opgeven t/m maandag 31 mei. 
Kijk voor meer informatie op www.godindesupermarkt.nl 
 
Of neem contact op met ons scribaat :  
scribaat@pgoosthoek.nl tel. 06-48 91 28 12 
 
 
 

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.godindesupermarkt.nl&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHPiQKCI5HuJO3PUnZ0BM7lQDKG4A
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.godindesupermarkt.nl&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHPiQKCI5HuJO3PUnZ0BM7lQDKG4A
mailto:scribaat@pgoosthoek.nl
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WOORDJE VAN DANK VOOR LENY MAAT NAMENS ROUWZORG 0114 
 

 
 
In 2000 is Leny er al bij, als contactpersoon voor de 
Protestantse Kerken, als Rouwzorg Regio 0114 
opgericht wordt. We willen Leny dan ook, nu ze 
omwille van haar gezondheid stopt, oprecht danken 
voor haar jarenlange trouwe inzet als stuurgroeplid. 
We wensen haar alle goeds toe namens de 
stuurgroep en het team.  
 
 

 

 
 
 

 
 

 
27 mei   20.00 uur   Kerkenraadsvergadering    
3 juni   20.00 uur    Online bijeenkomst “God in de Supermarkt” 
 



23 
 
 
 
 
 
 

Kleurplaat Pinksteren 
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