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Kerkdiensten 
Zondag 13 juni, 10.00 uur, Hulst 
Voorganger: Ds. K. v.d. Jagt, Renesse 
1e collecte: Jeugddorp De Glind   2e collecte: Onderhoudsfonds 
 
Zondag 20 juni, 10.00 uur, Kloosterzande 
Voorganger: Ds. M. Loos, Gent 
1e collecte: Noodhulp Griekenland  2e collecte: Kerk 
 
Zondag 27 juni, 10.00 uur, Hulst 
Voorganger: Ds. B. Hovinga, Terneuzen 
1e collecte: Voedselbank Zeeuws-Vlaanderen 2e collecte: Kerk 
 
Zondag 4 juli, 10.00 uur, Kloosterzande 
Voorganger: Ds. G. v.d. Weerd, Geertruidenberg 
1e collecte: Binnenlands diaconaat  2e collecte: Kerk 
 
Zondag 11 juli, 10.00 uur, Hulst 
Voorganger: Ds. T. Veldhuizen, Antwerpen 
1e collecte: St. Leergelden   2e collecte: Kerk 
 
Zondag 18 juli, 10.00 uur, Kloosterzande 
Voorganger: Dhr. P. Morée, Wemeldinge 
1e collecte: St. De Melkkan   2e collecte: Kerk 
 
Zondag 25 juli, 10.00 uur, Hulst 
Voorganger: Ds. P. Overduin, Hulst 
1e collecte: Diaconie    2e collecte: Kerk 
 
Zondag 1 augustus, 10.00 uur, Kloosterzande 
Voorganger: Ds. A. v.d. Berg, Rilland 
1e collecte: Bloemen    2e collecte: Kerk 
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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. 
 

 

 

 
 
Onze kerkdiensten zijn nu alweer een aantal maanden aan de gang. De meeste 
bezoekers zijn gelukkig al gevaccineerd waardoor we weer wat meer 
ontspannen met elkaar kunnen omgaan. Toch vragen we nog steeds om het 
gebruik van een mondkapje tijdens het verplaatsen binnen het kerkgebouw. Dit 
is nog volgens de voorschriften, ook is nog niet iedereen beschermd door 
vaccinatie, we moeten toch nog voorzichtig zijn. Ook de andere bekende 
coronamaatregelen (zoals afstand houden tot elkaar, handen ontsmetten bij 
binnenkomst, geen handen geven) blijven nog van kracht. Het maximaal aantal 
bezoekers is sinds de laatste maatregelen verhoogd, binnen onze kerk in Hulst 

http://www.kerkdienstgemist.nl/
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en de Hof te Zandekerk in Kloosterzande houdt dit in dat we maximaal 40 
mensen kunnen ontvangen We houden de namen van de bezoekers nog steeds 
bij, zodat we later contact met u op kunnen nemen als dat nodig is. 
Tijdens de zomermaanden zullen we normaalgesproken nog geen koffiedrinken 
na de kerkdienst en het Heilig Avondmaal vieren. Mogelijk kunnen we wel een 
keer buiten koffie drinken, dat hoort u te zijner tijd van ons. Na de 
zomermaanden hopen we weer langzaamaan terug te kunnen naar “normaal”, 
hopelijk is er dan ook weer meer ruimte voor ontmoeting. 
Goed nieuws is ook dat de Ringleiding in de Hof te Zandekerk het weer prima 
doet! Dank hiervoor Stichting KIK! 
Bij vragen over de kerkdiensten kunt u contact opnemen met onze scriba, tel. 
06-48 91 28 12. 
 
Meditatie 
Draag mij op uwe vleugels de vrijheid tegemoet.  
Een persoonlijke meditatie/reflectie n.a.v. lied 853 Liedboek 2013.  
Eerder liet ik mij o.a. inspireren door de meditatie van collega Maarten 
Diepenbroek uit het ouderlingenblad van Mei 2016. Ik kan me daar goed in 
vinden. Zoals hij schreef over het zoeken en (juist) niet vinden van Gods 
nabijheid. Het is de moeite waard om dit lied er even bij te zoeken in uw 
liedboek 2013.  
 
Couplet 1 begint al sterk door te melden hoe de mens er voorstaat: “Ik zoek U in 
den blinde en tast de hemel af.  Er blijft niets anders over dan de houding van de 
mens om ‘te wachten totdat Hij mij zal vinden’. De lucht blijft leeg. Mooi hoe in 
dit lied van Paul Bergheyn het refrein als een gebed van Mozes telkens weer 
klinkt: Draag mij op uwe vleugels de vrijheid tegemoet. Dit gebed is de kern van 
de boodschap van de uittocht uit Egypte (Angstland), via de wetgeving op de 
Sinaï naar het beloofde land. 
Maar voor mensen die juist door tegenslagen in hun leven Gods nabijheid nog 
niet ervaren, nog steeds in hun woestijn verkeren, komt dit refrein wellicht te 
gemakkelijk of nogal abrupt. En daarbij komt dat het lied een heel proces 
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beschrijft. Dat zing je niet zomaar even weg. Gedurende dit proces en tijdens 
het lied komt God wel steeds meer nabij.  
 
In couplet 2 zie ik evenals de persoon in het lied de Eeuwige in de verte, hij 
komt steeds dichterbij…Het lied spreekt al over hoe Zijn schaduw mij overdekt, 
met troost en tederheid. Dus wel wat anders dan ons aller leven op 1.5 meter 
afstand door de noodzakelijke maatregelen. In deze coronapandemie blijkt 
maar al te zeer hoe sociaal de mens in wezen is. Vanaf dit 2e couplet maakt het 
blinde zoeken plaats voor zien! 
 
In couplet 3 wordt het zelfs ervaarbaar en wordt Hij gezien als Gij, verre én 
nabije…Je zou in navolging van wijlen prof. Berkhof kunnen spreken over de 
Verborgen Aanwezige. Maar zijn zachte bries wordt gevoeld, als Hij mij zoekt en 
ziet.  
Deze geloofservaring roept het beeld van God als een adelaar op, en zo wordt in 
de liedtekst vanuit het Bijbels verhaal naar verschillende ontmoetingen, 
religieuze ervaringen verwezen. Denk aan Deut. 32, 11 (vgl. Exodus 19,4),  
Psalm 121, l Koningen 19,12, maar ook Jesaja 40, 27-31, ze roepen allen het 
beeld van de adelaar op.  
Daarna ging ik verder na wat het beeld van de adelaar mijzelf doet, bij me 
oproept. 
Bijvoorbeeld dat God in de rol van adelaar je wel zal vinden, en dat je Hem kunt 
vertrouwen. Als adelaarskuiken ben je weliswaar kwetsbaar, maar de moeder 
arend zal je dragen, opvangen als je nog niet op eigen kracht kunt vliegen.  
Zoals een arend over zijn jongen waakt, en voortdurend erboven blijft zweven, 
zijn vleugels uitspreidt en zijn jongen daarop draagt, zo heeft de Heer zijn volk 
geleid’, zegt Deut. 32, 11.  
Dit geldt voor het volk Israël, ook symbolisch afgebeeld met een arend, maar 
ook persoonlijk: God ziet je leven op een manier waarbij hij je pijn of moeite 
gebruikt. Je wordt sterker en krachtiger. Als je een moeilijke periode doormaakt 
(of hebt meegemaakt ook met anderen) dan ziet God je. Dan ziet God ook de 
ander, je broeder of je zuster.  En zo helpt Hij ons te komen waar we moeten 
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zijn; tot onze bestemming. God wijst een hoopvol nieuw verschiet, zegt vers 3 
aan het eind. De leegte uit couplet 1 (1e rg.) maakt plaats voor toekomst. 
 
Al met al kan een lied als 853 ons er opnieuw aan herinneren dat je als 
christenmens mag vertrouwen dat God je zal vinden. En je kunt zelfs een stapje 
verder gaan, dat we als medemens geroepen worden om op onze beurt – 
eenmaal zelfstandig en gedragen door het leven gaand – voor de ander een 
helper te worden. Zo Heer, zo knecht.   
 
Ten slotte: 
De melodie van dit lied (door Gerrit Hoving) helpt de tekst over de adelaar en 
de mens die daarin voluit meedoet ons dit met verbeeldingskracht voor te 
stellen. Het zoeken naar God in den blinde wordt door de melodie hoorbaar. De 
melodie stijgt stapsgewijs in de eerste drie regels en daalt daarna weer af. Ook 
het refrein kent die stijgende en dalende beweging, nu met iets meer sprongen 
om het een bevrijdend gevoel te geven. In die zin doen zowel de tekst alsook de 
melodie volledig recht aan de dynamiek van het leven zelf. Ik zou zeggen al 
zingend: laat u meenemen op de vleugels van dit lied.  

Pieter Overduin, em. predikant te Hulst. 
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Waarvoor collecteren wij?   
 
Toelichting op de collectedoelen van onze Diaconie 
 
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 
 
20 juni 2021 – Noodhulp Griekenland  - opvang voor gestrande vluchtelingen 
Nog elke dag zijn er miljoenen mensen over de hele wereld op de vlucht, op 
zoek naar veiligheid en een betere toekomst. Mensen uit Syrië, Afghanistan en 
Iran komen via Turkije terecht in Griekse vluchtelingenkampen. Ze verblijven in 
gammele tenten, en er is gebrek aan schoon drinkwater, medicijnen en 
sanitaire voorzieningen. Hen wacht een moeilijke en onzekere tijd, vanwege 
lange procedures.  
Kerk in Actie gelooft dat vluchtelingen recht hebben op een beter leven. We 
helpen hen met voedsel, gezondheidszorg en onderwijs en proberen hen op 
een betere plek te krijgen.  
Met uw bijdrage steunt u het werk van Kerk in Actie voor opvang van gestrande 
vluchtelingen, en andere noodhulpprojecten wereldwijd. Geef aan de collecte 
of maak een bijdrage over op NL89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie  
o.v.v. collecte Griekenland. 
Meer informatie op www.kerkinactie.nl/vluchtelingenlesbos 

http://www.jeugddorpdeglind.nl/
http://www.kerkinactie.nl/vluchtelingenlesbos
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27 juni 2021 – Voedselbank Zeeuws-Vlaanderen 
Voedselbank Zeeuws-Vlaanderen is een non-profitorganisatie. Zij werken 
uitsluitend met vrijwilligers en betalen niet voor de voedselpakketten die 
worden samengesteld. Toch maken zij kosten, denk hierbij aan kosten voor de 
gebouwen en kosten voor de busjes waarmee de pakketten worden vervoerd. 
Met financiële hulp zijn ze daarom erg blij! 
Geeft u aan onze diaconale collecte in de kerk of: 
Overmaken kan ook direct naar rekeningnummer:  
NL73RABO0112169929 t.n.v. Stichting Voedselbank Zeeuws-Vlaanderen 
https://www.voedselbank-zeeuwsvlaanderen.nl 
 
4 juli 2021 – Kerk in Actie - Diaconaat (NL - actie vakantietas) 2021  
Je zult maar elke zomer je klasgenootjes op vakantie zien gaan, terwijl jouw 
ouders geen geld hebben om eropuit te trekken. Wat duurt een zomervakantie 
dan lang! Een vrolijke rugzak vol speelgoed, toegangskaartjes en een tegoedbon 
voor een ijsje is voor kinderen uit kwetsbare gezinnen extra welkom. Elke zomer 
deelt een groot aantal protestantse gemeenten deze rugzakjes uit aan kinderen 
in hun omgeving. Actie Vakantietas is een van de projecten waarmee Kerk in 
Actie kinderen in armoede helpt.  
www.kerkinactie.nl/vakantietas 
 
11 juli 2021 –Stichting Leergelden Zeeuws-Vlaanderen 

Steeds meer kinderen in Nederland kunnen om financiële redenen niet 
meedoen aan activiteiten die voor hun leeftijdsgenootjes heel normaal 
zijn. Zij staan vaak letterlijk aan de zijlijn. Leergeld wil deze kinderen mee 
laten doen! 

Onze diaconie steunt deze Stichting, geeft u bij de collecte in de kerk, 
dan maken wij er een mooi bedrag van en zorgen dat het op de goede 
plaats terecht komt. 
Direct doneren kan ook:   
St. Leergeld Zeeuws- Vlaanderen   NL06RABO 0131147730 

https://www.voedselbank-zeeuwsvlaanderen.nl/
http://www.kerkinactie.nl/vakantietas
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18 juli 2021 –Stichting De Melkkan 
De prioriteit van St. De Melkkan ligt bij het helpen van mensen een plek terug te 
vinden in de maatschappij. Boven alles staan de kinderen van hun leden 
voorop. De stichting verzorgt kleding, schoenen en alle praktische dingen die 
nodig zijn voor thuis en school. Ze betrekken het gehele gezin hierbij, 
ouders/verzorgers helpen zoveel als mogelijk is bij de activiteiten.  Zoals u 
wellicht uit de pers heeft begrepen verkeert Stichting “De Melkkan” momenteel 
in zwaar weer. Onze Diaconie probeert o.m. samen met Caritas van de RK 
gemeente Oost-Zeeuws-Vlaanderen zo goed mogelijk te helpen. Uw gift zal 
zeker goed terecht komen. 
https://stichtingdemelkkan.jimdofree.com 
 
25 juli 2021 – Diaconie 
Deze zondag wordt voor onze Diaconie gecollecteerd, onze Diaconie doneert de 
collecte-opbrengst aan een op dat moment actueel doel in de regio, landelijk of 
de rest van de wereld. 
 
1 augustus 2021 – Bloemendienst 
Wekelijks en ook regelmatig “tussendoor” verzorgt onze Diaconie een 
bloemetje voor ouderen, gemeenteleden die ziek zijn of voor mensen die wat 
extra aandacht kunnen gebruiken. De collecteopbrengst van deze zondag komt 
ten goede aan de “Bloemendienst”” 
 
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.) 
 
 
 

https://stichtingdemelkkan.jimdofree.com/
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Bezoek nieuw ingekomenen en kaartgroeten. 
Mijn naam is Saskia van der Hoeven en ik heb de taak op mij genomen om 
mensen die nieuw in onze gemeente zijn komen wonen een bezoekje te gaan 
brengen. 
Vooraf neem ik contact op om een afspraak te maken wanneer dat op prijs 
gesteld wordt. 
 
Groetjes, Saskia 
 

Terugkoppeling van de ZWO-regioavond 
 

 
Regiobijeenkomst Delta voor Indonesië Zeeuws-Vlaanderen / 10-05-2021 

 
Welkom en opening door voorzitter ds. Flip Beukenhorst 
De avond staat in het teken van de landbouw / het platteland op Java Eerst is er 
een filmpje van de landbouw / het platteland in Zeeland.  
Daarna wordt er als opening Psalm 80 : 9 en 10 gelezen, met daarin de 
beeldspraak ‘God zorgt, net als een landbouwer voor grond en dieren’. 
Vervolgens gaat de voorzitter voor in gebed.  
 
Voorstelronde met de vraag: ‘wat heb jij met de landbouw/het platteland’ 
Wat volgt: bijzonder leuke reacties van iedereen op deze vraag! 
Mensen uit het ZWO-bestuur en aanwezigen uit diverse PKN-gemeenten uit 
Zeeuws-Vlaanderen krijgen het woord, w.o. onze gemeenteleden  
Sarina de Schepper-Dekker, Mart Verbrugge en Rina van Vooren. 
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Landbouw en platteland op Java – Trukajaya 
Introductiefilmpje en filmpje van gesprek tussen Otto, Corrie en medewerkers 
van Trukajaya. Trukajaya bestaat uit 18 medewerkers. Zij voelen zich als 
broeders en zusters verbonden met ons. Er wordt rijst (70%) en cassave/ 
pompoen/tomaten (30%) verbouwd. De rijst levert het meeste op. Het meeste 
wordt lokaal verkocht. Voor levering aan fabrieken zijn de standaarden heel 
hoog. Er wordt gestreefd naar diversiteit en meer biologisch, de omschakeling 
geeft niet direct resultaat, vooral daardoor is het nog een lange weg. Er worden 
over deze onderwerpen volop trainingen gegeven.  
Het prijsverschil tussen lokale producten die biologisch worden geteeld en 
importproducten is te groot. Een certificering van producten is gericht op grote 
organisaties. 
Een boer bewerkt ongeveer 1000 tot 3000 m². Eén hectare zou ideaal zijn om in 
het eigen levensonderhoud te voorzien, maar dat is niet mogelijk. 
Er wordt gewerkt aan betere leefomstandigheden. 
Veel jongeren zijn niet geïnteresseerd in de agrarische sector. Zij worden ook 
niet gestimuleerd door hun ouders. 
Tot nu toe was er voldoende regen, maar verandering van klimaat – droogte 
begint een probleem te worden. 
 
Filmpje van ds. Sundoyo 
Als afronding van dit gedeelte is er een filmpje van ds. Sundoyo. Hij is dankbaar 
voor de hulp die er vanuit Delta voor Indonesië wordt gegeven en hoopt dat wij 
het mooie land Indonesië een keer kunnen bezoeken. 
 
Aandacht voor de projecten in de plaatselijke gemeenten 
In Oostburg, Hoek en Schoondijke is de soepactie gehouden. Hiermee werden 
de projecten onder de aandacht gebracht, was er ontmoeting met elkaar en 
(wisselende) financiële resultaten. In Oostburg is daarnaast ook een wafelactie 
gehouden i.s.m. de Vrouwenvereniging. In Hoek waren er verschillende 
spontane donaties na de publiciteit over de soepactie. Terneuzen verkoopt 
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bloemenzaadjes voor de projecten en dit loopt goed. De gehouden fairtrade 
verkoop verliep moeizamer. 
 
Update van de financiën 
De penningmeester is heel tevreden met het behaalde resultaat in 2020. 
Toegezegd in Zeeuws-Vlaanderen: € 13.000,00  Opbrengst: € 11.249,00 
Totaal toegezegd door Zeeland:  € 95.000,00  Opbrengst: € 102.000,00 
 
Voor 2021 wordt er besloten om opnieuw te streven naar € 13.000,00 voor 
Zeeuws-Vlaanderen. Er is tot nu toe € 3.000,00 ontvangen. 
 
Ringnieuws 
De filmpjes van deze avond zijn beschikbaar voor de plaatselijke gemeenten. 
Boeken, cartridges . .  nog steeds zeer welkom, het is de bedoeling dat de 
verkoop in Veere ook dit jaar weer plaats zal vinden. 
 
Kerk in Actie nieuws 
Menno vraagt om na afloop feedback te geven op de avond. 
 
Sluiting 
Dank aan Menno, Corrie en Otto voor het inhoudelijke deel. 
De voorzitter sluit de avond vervolgens af met het lezen van een tekst uit 
Woord & Weg ‘Op weg naar Hemelvaart en Pinksteren’. 
 
Meer informatie over het project Delta voor Indonesië en de ZWO is te lezen: 
https://www.gelovenindedelta.nl/zwo 
 
Hartelijke groet van de ZWO-commissie van PG Oosthoek, Mart Verbrugge,  
Rina van Vooren en Sarina de Schepper-Dekker. 
 
 
 

https://www.gelovenindedelta.nl/zwo
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Van de kerkrentmeesters 
Hier even een korte update namens de kerkrentmeesters. De afgelopen weken 
zijn we bezig geweest om in de kerk in Hulst de keuken te vervangen voor een 
andere keuken. We vorderen gestaag en op dit moment staat de basis. Naast de 
keuken is er ook een ombouw gemaakt om de ketel. Naast deze verbouwing zijn 
we ook sinds december bezig met het opknappen van het poorthuis. Dit om 
ervoor te zorgen dat het poorthuis weer wat moderner oogt en weer fris en 
fruitig de komende jaren dienst kan doen voor de gemeente. Zo zijn de plafonds 
vervangen, de lampen vernieuwd, komen er nieuwe gordijnen enz.  
We hopen met beide projecten deze zomer klaar te zijn.  
 
Collectes en giften 

Datum Kerkvoogdij Diaconie 

25 apr € 70,85 Kerk €64,17 Binnenlandsdiaconaat 

02 mei € 46,00 Kerk  € 47,60 PCD de Herberg 

09 mei € 46,00 kerk € 64,00 Noodhulp Libanon 

16 mei € 44,90 Kerk € 49,95 Samen voor Zin 

23 mei € 61,00 Kerk € 55,00 Zending 

30 mei € 47,90  € 47,25 Palazzoli 

Gift aan de kerk van € 50,00 
Iedereen bedankt voor de gaven en de giften. 
 
STICHTING JUVENT 
Armin (13) zoekt een structurele af en toe opvang omgeving (oost) Zeeuws-
Vlaanderen 
Armin is een flinke én lieve, zorgzame jongen van 13 jaar. Hij groeit op bij zijn 
moeder.  Door de scheiding van zijn ouders heeft hij diverse wisselingen in zijn 
verblijfplaats gehad. Zo heeft hij ook een periode op een zorgboerderij 
gewoond. Doordat daar natuurlijk veel andere kinderen zijn, en dus veel 
prikkels, is dat absoluut geen fijne omgeving voor hem. Daarom zoeken we een 
pleeggezin dat hem structureel op kan vangen als moeder dat niet kan. Elke 
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woensdagmiddag en om de 14 dagen een nachtje in het weekend.  
Armin vindt het fijn om 1-op-1 met een volwassene iets buiten te ondernemen 
(liefst met een vaderfiguur), of samen met een vriend. Hij gaat graag skelteren, 
zwemmen of fietsen, en ook vissen vindt hij leuk. Binnen kiest hij voor gamen of 
tv. Hij vindt het nog moeilijk om zelf initiatief te nemen om iets te gaan doen, of 
om dingen echt alleen te doen. Omgaan met andere kinderen loopt nog niet  
altijd soepel. Dat heeft te maken met hoe Armin de wereld ervaart. 
 
Armin is namelijk gediagnosticeerd met autisme en adhd. Daarbij is hij normaal 
begaafd, alleen op sociaal-emotioneel gebied is hij jonger dan zijn 13 jaar. 
Armin zit op het speciaal onderwijs.  Vaste structuren werken goed bij hem. 
Afwijken daarvan kost moeite. Armin is erg impulsief, hij interpreteert vaak 
dingen verkeerd en betrekt dingen snel op zichzelf. Hij heeft nog moeite om 
emoties onder woorden te brengen. Hij moet nog leren hoe hij bijvoorbeeld 
boosheid kan hanteren: als volwassene voorstellen om even z’n hoofd leeg te 
gaan fietsen helpt dat. Het is belangrijk om ook niet op alle slakken zout te 
leggen, en hem soms ook gewoon even de ruimte laten om zichzelf te 
herpakken. Belangrijk:  Armin denkt al negatief genoeg over zichzelf, en heeft 
vooral een positieve benadering nodig! 
 
Wat voor gezin zoeken we? 
We zoeken voor deze jongen een warm, niet te druk pleeggezin in (Oost) 
Zeeuws-Vlaanderen, dat Armin iedere woensdagmiddag een paar uur kan 
opvangen en waar hij eens in de 14 dagen een kort weekend welkom is (1 
nacht).  Ervaring met kinderen met autisme en ADHD helpt, maar zijn moeder 
wil ook graag zijn “gebruiksaanwijzing” delen met pleegouders! 
Als er andere kinderen in het gezin zijn is het voor Armin belangrijk dat die niet 
heel veel aandacht vragen van de opvoeders, zodat er ook echt ruimte voor 
hem is. We zoeken pleegouders die het leuk vinden om actief bezig te zijn met 
deze knul!  
Het is belangrijk dat zijn pleegouders duidelijkheid bieden en ook duidelijk zijn 
in wat ze van Armin verwachten. Een pleeggezin met dieren is prima: hij heeft 
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thuis een eigen hond waar hij ook zelf (deels) voor zorgt. Thuis is hij ook er aan 
gewend dat er wordt gebeden voor de maaltijd (dit is niet nootzakelijk).  
 
Ben je of ken je het pleeggezin voor Armin 
Ben je, ken je, of wil je het pleeggezin voor Armin worden?  
Mail of bel met Paula Duvekot: pduvekot@juvent.nl of 06 82 95 68 12. 
 
Ten slotte: de beschrijving is echt, de naam niet. 
 
Armins moeder staat achter deze manier van zoeken en heeft deze tekst 
goedgekeurd. Armin is nog niet op de hoogte dat er voor hem een pleeggezin 
wordt gezocht. Het zou voor hem te verwarrend zijn hem nu al te betrekken, 
zonder dat tegen hem gezegd kan worden wie dat pleeggezin dan is, waar zij 
wonen en wanneer hij daar naartoe gaat. 
 
Noot van de scriba: 
Na overleg met Juvent helpen wij met het zoeken naar een pleeggezin voor 
Armin. Stichting Juvent geeft aan dat ook een “opa en oma” rol heel goed bij 
Armin zou passen. Dus mocht u interesse hebben en al wat ouder zijn, schroom 
dan niet om contact op te nemen en informatie in te winnen.  
Contact opnemen kan ook via het scribaat, zie mail / telefoonnummer aan de 
voorkant van dit kerkblad. 
 

 
 
24 juni 2021  10.00 uur   Bijeenkomst vrouwengroep in de kerk in Hulst.  

  Informatie bij Ina Mulder of Nelly Jansen (of via het   
  scribaat) 

13 juli 2021         Inleveren kopij volgende KIHM 
15 juli 2021  20.00 uur   Kerkenraadsvergadering – Kloosterzande 

mailto:pduvekot@juvent.nl
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