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Kerkdiensten
Zondag 5 december, 10.00 uur, Kloosterzande, 2e Advent, kindernevendienst
Voorganger: Ds. M. Wisse, ’s-Heer Arendskerke
1e collecte: Zending Rwanda
2e collecte: Kerk
Zondag 12 december, 10.00 uur, Hulst, 3e Advent, kindernevendienst
Voorganger: Mevr. T. Werner, Tilburg
1e collecte: Binnenlands Diaconaat
2e collecte: Kerk
Zondag 19 december, 10.00 uur, Kloosterzande, 4e Advent,
kindernevendienst
Voorganger: Ds. M. van Manen, Breskens
1e collecte: St. Amecet Oeganda
2e collecte: Kerk
Vrijdag 24 december, 21.00 uur, Kloosterzande, Kerstavond
(onder voorbehoud i.v.m. corona))
Voorganger: Ds. V. Dees, Westdorpe
Collecte: War Child
Zaterdag 25 december, 10.00 uur, Hulst - 1e Kerstdag
Voorganger: Ds. V. Dees, Westdorpe
1e collecte: Kinderen in de Knel
2e collecte: Kerk
Kindernevendienst: onder voorbehoud van voldoende aanmeldingen
vooraf (uiterlijk 21-12) via kindernevendienst@pgoosthoek.nl
Zondag 26 december, 10.00 uur, Gezamenlijke dienst in AXEL – 2e Kerstdag
Voorganger: Ds. P. Overduin, Hulst
(Locatie Kerk – Koestraat 2, Axel)
Zondag 2 januari, 10.00 uur, Kloosterzande, (koffie-ontmoeting onder
voorbehoud)
Voorganger: Ds. B. Hovinga, Terneuzen
1e collecte: Havenevangelisatie Terneuzen
2e collecte: Kerk
Zondag 9 januari, 10.00 uur, Hulst
Voorganger: Ds. T. Veldhuizen, Antwerpen
1e collecte: Prot. Soc. Dienstencentrum Antwerpen
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2e collecte: Kerk

Zondag 16 januari , 10.00 uur, Kloosterzande, kindernevendienst, Heilig
Avondmaal (onder voorbehoud)
Voorganger: Ds. M. van Manen, Breskens
1e collecte: Kerk en Vluchteling
2e collecte: Kerk
Zondag 23 januari, 11.00 uur, Gebedsdienst voor de eenheid –
Oecumenische dienst - BASISLIEK Hulst
Voorganger: Ds. P. Overduin, Hulst en Pastoraal werker R. Grossert
1e collecte: Oecumenisch (landelijk) werk
2e collecte: Kerk
Zondag 30 januari , 10.00 uur, Kloosterzande
Voorganger: Ds. E. Leune, Benthuizen
1e collecte: Voedselbank

2e collecte: Kerk

Kindernevendienst

Als er kindernevendienst is staat dit achter de dienst vermeld, is er geen
kindernevendienst dan blijven de kinderen tijdens de dienst in de kerk, er zijn
kleurplaten aanwezig voor de kinderen.
Oppasdienst voor de kleinsten
Enkel op aanvraag, doorgang afhankelijk van beschikbaarheid vrijwilligers. Dit
geldt voor reguliere kerkdiensten, maar ook voor kerkelijke feestdagen en
doopdiensten.
Contact via: kindernevendienst@pgoosthoek.nl. Of telefonisch via de scriba:
06-48912812
Er is een app groep voor de kindernevendienst, aanmelden kan via:
06-11717820.
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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.
Meditatie
Hoe zal ik U ontvangen?
Aan het begin van een nieuw kerkelijk jaar mogen we weer uitzien naar de
komst van het kindje Jezus. De adventstijd breekt weer aan. We gaan ons
voorbereiden op het kerstfeest. Hoe we dat kunnen vieren is nog maar de
vraag. Na vele jaren van zekerheid is het sinds vorig jaar onzekerheid. En ook nu
is er onzekerheid, het corona virus stak weer fors de kop op. Wanneer gaan we
weer terug naar normaal? Die vraag houdt iedereen bezig.
Hoe zal ik kerstfeest vieren? In een overvolle kerk zingende uit volle borst die
mooie kerstliederen, gezellig met een huis vol met familie en vrienden, met een
gevulde koelkast, met een prachtige kerstboom vol lichtjes?
Het “Stille nacht” zal weer veelvuldig klinken. Een prachtig lied gezongen in vele
talen over heel de wereld. “David’s Zoon, lang verwacht” klinkt het dan.
Is dat zo, ziet de wereld uit naar deze vredestichter, de wonderbare raadsman,
de vredevorst?
Het is wel allemaal anders gelopen. Zijn eigen volk riep: “weg met Hem”. Ze
lieten Hem onschuldig tot de dood veroordelen. Het “Licht dezer wereld”
probeerde men te doven.
Maar gelukkig komt na Kerst en die zware lijdenstijd ook Pasen. Dan klinkt het
geweldige lied: “Daar juicht een toon, daar klinkt een stem die galmt door heel
Jeruzalem” en dan komt het….. “Een heerlijk morgenlicht breekt aan, de Zoon
van God is opgestaan”!
Kortom, het Licht dezer wereld is reddend verschenen en gebleven. Licht in de
duisternis, licht in deze donkere dagen, licht in deze onzekere tijden, licht in ons
verdriet, onze moeilijke tijden. Licht in de stal van Bethlehem, licht dat blijft
stralen dwars door de dood heen.
Heer als de dag voor de duisternis zwicht,
Dan sluit ik mijn ogen en zoek Uw licht.
Wees met Uw liefde en glans mij nabij,
Draag mij Heer, door de nacht aan het donker voorbij.
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“Hoe zal ik U ontvangen”, dat is het bekende Adventslied, waarin ook gezongen
wordt “der werelds hoogst verlangen”. Weer dat het niet alleen voor ons is,
maar voor de hele wereld. Wij mogen een lichtje zijn, wij mogen Zijn licht
uitstralen naar anderen toe. Moeten we dan met een brandende kaars over
straat gaan lopen? Nee, het licht, de warmte, de liefde die wij van God mochten
ontvangen mogen we delen met anderen door aandacht te geven aan mensen
die eenzaam zijn, die verdrietig zijn, die teleurgesteld zijn, die ziek zijn, vul zelf
maar aan.
“Hoe zal ik U ontvangen”?
Door ons hart te openen: “Maak plaats, doe alle deuren open, Houd voor de
Heer uw hart niet dicht. Als onze weerstand is gebroken, Dan ziet Zijn rijk het
levenslicht”!
Heden gaat heel de hemel open.
Hoelang houdt u uw hart nog dicht.
Dit Kind, dat ons met vuur zal dopen,
Straalt in ons midden als een licht.
Nu wordt de vrede alom koning.
De aarde is de hemel rijk.
Maar waar vindt deze Prins een woning?
Geen keizer kiest zijn koninkrijk.
Maak plaats, doe alle deuren open,
Houd voor de Heer uw hart niet dicht.
Als onze weerstand is gebroken,
Dan ziet Zijn rijk het levenslicht.
Geen huis, geen herberg blijft gesloten,
De hemel is voor Hem te klein.
Dit Kind zal poorten open stoten,
God zal op aarde Koning zijn.
Melodie Ps. 118 Laat ieder ‘s Heren goedheid prijzen
Gezegende Kerstdagen!
Jan-Frans Mulder
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We kijken terug op een mooie en troostrijke gedachtenisdienst op 21 november
in Hulst. De muziek werd verzorgd door Theo en door Joop, maar ook luisterden
we o.a. naar muziek van Ilse de Lange en het “Erbarme Dich” uit de
Mattheüspassion.
Het koffiedrinken na de dienst kon helaas vanwege de aangescherpte
maatregelen niet door gaan.
Tijdens de Adventsperiode en 1e Kerstdag zal er een liturgische bloemschikking
te zien zijn, gemaakt door Pleuni Verbrugge. Vanaf 1e Advent wordt er iedere
zondag een (extra) kaars ontstoken. Zo leven toe naar het feest van het licht.
Op tweede Kerstdag is er een gezamenlijke kerkdienst met de gemeente van
onze consulent ds. Jan Verlinde. Voorganger in Axel is onze oud-predikant
Pieter Overduin.
Op 23 januari is er een oecumenische dienst gepland in de Basiliek in Hulst.
Voorganger is ook bij deze dienst onze oud-predikant Pieter Overduin samen
met Ralf Grossert, verderop in dit blad leest u een uitgebreide
voorbeschouwing op deze dienst.
In beide kerken houden we weer rekening met de anderhalve meter afstand de zitplaatsen zijn zodanig opgesteld dat we hieraan voldoen. Tijdens het lopen
in de kerk gebruiken we weer een mondkapje.
Bij vragen over de kerkdiensten of andere zaken kunt u contact opnemen met
onze scriba, tel. 06-48 91 28 12.
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Zondag 23 januari 2022
Wij hebben zijn ster zien opgaan
en zijn gekomen om Hem te
aanbidden…
Dienst in het kader van de
éénheid der christenen.

Oecumenische viering van Woord en Gebed op zondag 23 januari 2022 in de
Sint Willibrordus basiliek, aanvang 11.00 uur.
Medewerkenden:
Voorgangers: Past. werker Ralf Grossert, ds. Pieter Overduin.
Organist: dhr. Marcel Mangnus, cantor of klein koor.
Enkele lectores uit de Prot. gemeente en RK. parochie.
Toelichting bij het thema voor deze dienst.
Kerken uit het Midden-Oosten kozen het thema naar aanleiding van het tweede
hoofdstuk van het Mattheüs-evangelie, waarin het verhaal wordt verteld van
magiërs die een bijzondere ster zagen en deze volgden. De ster bracht hen bij
Jezus Christus.
Jan Willem Janse, projectleider bij Missie Nederland: “Als christenen worden
we aangemoedigd om ook als die ster te zijn en anderen te wijzen naar Jezus.
Onze verdeeldheid maakt het echter moeilijk om zelf een licht in het duister te
zijn. Daarom is het belangrijk om voor eenheid te blijven bidden.”
Toepasselijk in deze tijd:
“Het thema is toepasselijk in deze tijd,” vertelt Christien Crouwel, algemeen
secretaris van de Raad van Kerken. “We leven in een wereld die hunkert naar
licht in de duisternis. De wereldwijde coronapandemie en de economische,
politieke en sociale crises die daaruit voortvloeien hebben dat eens te meer
laten zien. De ster van Bethlehem nodigt ons uit om samen op zoek te gaan
naar Christus die het licht der wereld is. Dat is wat we tijdens deze Week van
gebed voor eenheid doen.”
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Er is een volledig gedrukte orde van dienst aanwezig. Ook zullen er een aantal
liederen uit de kerken van het Midden Oosten (o.a. Syrië) ten gehore worden
gebracht.
De collecten: de eerste is bestemd voor het oecumenische (landelijk) werk en
de tweede wordt verdeeld over de beide kerkgemeenschappen.
De beide voorgangers in deze dienst en de overige medewerkenden zien uit
naar uw komst. Zij hopen dat tegen die tijd de dan geldende maatregelen het
houden van onze diensten toch voldoende ruimte zal bieden.
Ralf Grossert, p.w. en Pieter Overduin, em. pred.
Bericht van overlijden mevr. M. Leendertse-Dieleman
Op vrijdag 19 november is, in de leeftijd van 85 jaar, overleden mevrouw
M. Leendertse-Dieleman uit Hulst. De uitvaart vond vrijdag 26 november jl.
plaats in Hulst.
In de volgende editie van dit blad zullen we stilstaan bij het leven van mevrouw
Leendertse-Dieleman middels een uitgebreider In Memoriam.
We leven mee met de nabestaanden van mevrouw Leendertse-Dieleman.
Waarvoor collecteren wij?
Toelichting op de collectedoelen van onze Diaconie
5 december 2021 – Zending -Adventscollecte
Rwanda - Opvang en scholing van kwetsbare kinderen
Na de genocide in Rwanda in 1994 bleven veel kinderen als wees achter.
‘Mama Rose’ richtte een organisatie op die voor deze kinderen een nieuwe
familie zocht. Tegenwoordig helpen ‘mama Rose’ en haar team kwetsbare
kinderen, zoals kinderen die hun ouders aan aids zijn kwijtgeraakt of die zelf
besmet zijn. Ze regelen opvanggezinnen en helpen de kinderen met
persoonlijke begeleiding, een zorgverzekering, medicijnen en onderwijs. Ook
geven ze voorlichting over Hiv/aids op scholen en in kerken.
Meer lezen: kerkinactie.nl/kerst
12 december 2021 - Binnenlands Diaconaat- Adventscollecte
Een stabiel thuis voor kinderen
In Nederland zijn ongeveer 45.000 kinderen uit huis geplaatst. Ze maakten in
hun jonge leven al té veel mee. In De Glind, een klein dorpje in het midden van
Nederland, kunnen 120 van deze getraumatiseerde en kwetsbare kinderen
wonen en werken aan hun toekomst. In jeugddorp De Glind gelooft men sterk
in de helende kracht van een stabiel gezinsleven. Verspreid over het verder heel
gewone dorp staan 28 gezinshuizen waar deze kinderen een veilig thuis vinden.
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Meer lezen: kerkinactie.nl/kerst
19 december 2021 – St. Amecet Oeganda:
Amecet betekent schuilplaats van vrede (in het Atesso) en is er voor kinderen
die ernstig ziek en ondervoed zijn en daarbij ook veelal aids hebben en als wees
zijn binnen gebracht. Ze worden liefdevol verzorgd en verblijven daar zolang als
nodig is. De kinderen gaan terug naar hun familie of clan wanneer ze stabiel zijn
en voldoende zijn aangesterkt.
Het werk is opgezet vanuit de stichting 'Youth with a Mission' waar Els van
Teijlingen sinds 1997 in Oeganda voor werkt. Er zijn inmiddels twee huizen in
gebruik. Voor meer informatie over het mooie werk van deze stichting zie
www.defigurant.nl
24 december 2021 – War Child
Inmiddels een goede traditie in onze gemeente – collecteren op Kerstavond voor
Warchild.
Wereldwijd groeien 160 miljoen kinderen op in oorlog. Angst kan hen een leven
lang achtervolgen - en generaties worden doorgegeven. Deze pijn kan War Child
nooit helemaal wegnemen. Wél kunnen ze kinderen een veilige plek geven.
Fysiek - en in hun hoofd. Met creatieve oefeningen en onderwijs leren ze
kinderen omgaan met hun angst, woede of stress. War Child zorgt ervoor dat zij
zich weer veilig voelen. Steunt u ook War Child middels een gift in onze
collectezak?
25 december 2021 - Kerstcollecte Kerk in Actie Kinderen in de Knel
Kom op voor kinderen in de knel
Opgroeien met geweld, in armoede of zonder ouders. Miljoenen kinderen op
deze wereld hebben geen veilig thuis, geen schouder om op uit te huilen en
niemand die hen beschermt.
Kerk in Actie komt voor hen op en juist met Kerst verdienen deze kwetsbare
kinderen extra aandacht en steun. Doe daarom mee met onze kerstcollecte!
In de loop van 2021 maken we via de website en op andere manieren bekend
welk kinderproject het meest urgent is.
Meer lezen: kerkinactie.nl/kerst
2 januari 2022 – Havenevangelisatie Terneuzen-Gent
Havenevangelisatie Terneuzen-Gent biedt geestelijke ondersteuning op de
schepen door een luisterend oor, gesprek, gebed, Bijbelstudie en vriendschap.
Zij ondersteunen de zeelieden bij ziekenhuisopname en helpen bij het contact
leggen met hun gezin thuis. Als er geld verstuurd moet worden helpt
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Havenevangelisatie daarbij. Aan christenen bieden zij de mogelijkheid om een
kerk en/of dienst te bezoeken. In de winterperiode worden mutsen, sjaals en
kerstpakketten uitgedeeld. Zo worden de zeelieden met woord en daad
bijgestaan. Een mooi doel! Zie ook: www.levendwater-havenevangelisatie.nl
9 januari 2022 – Protestants Sociaal Centrum Antwerpen
Het Protestants Sociaal Centrum geeft steun aan mensen in nood in Antwerpen.
Het is een warme beweging van en met mensen die samen geloven dat het
anders kan en daar ook naar handelen. Desnoods tegen de wind in. Vol kleur,
goede moed en frisse ideeën. Presentie, daar waar onze ziel ligt. Het PSC wil
naast mensen staan, aan hun kant: mensen in armoede, mensen op de vlucht,
mensen op zoek naar een plek, naar een medemens, naar ruimte om zichzelf te
zijn en om op te staan. In onze kerk wordt regelmatig gecollecteerd voor het
PSC in Antwerpen en wij steunen zo deze mooie organisatie.
16 januari 2022 – Kerk en Vluchteling
De Stichting Kerk en Vluchteling Zeeuws-Vlaanderen werkt sinds 29 augustus
2005 in Zeeuws-Vlaanderen. Zij behartigen vanuit de kerken de belangen van
vluchtelingen en allochtonen.
De Stichting wordt gedragen door de Protestantse en Katholieke kerk.
Kerk en Vluchteling richt zich zowel op de eerste opvang als op de verdere
integratie in de Nederlandse samenleving. Zij bevordert dat aan de
vluchtelingen materiële zowel als immateriële steun wordt verleend tijdens hun
verblijf in Nederland. Zie ook: www.stichtingkenv.nl
30 januari 2022 – 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!
Meer lezen: https://www.voedselbank-zeeuwsvlaanderen.nl
Collectes kunt u steunen middels uw gift bij de collecte in de kerkdienst. Storten
op onze bankrekening kan ook. 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!!
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Annulering Taizédienst 09 december a.s.
Beste belangstellenden,
Eindelijk konden we op 30 september j.l. weer een dienst houden in de geest
van de broeders van Taize.
Maar helaas, voor de a.s. persconferentie van vrijdag hebben wij al besloten om
de geplande dienst van 9 december a.s. te annuleren. Teveel onzekerheid om
een dienst goed voor te bereiden vonden wij.
Hopelijk kunnen we rekenen op uw begrip en hopen u allemaal in het nieuwe
jaar 2022 weer z.s.m. te begroeten.
We zullen u dan ook weer op de hoogte brengen van een nieuwe mogelijke
datum.
We wensen u allen een inspirerende en gezonde decembermaand / 2022 toe,
Namens de voorbereidingsgroep,
Ralf Grossert
Reina Hermans-Koning
Joop Basting
Cees Cosijn
06-42825466
Uit de kerkenraadsvergadering van 21 oktober 2021
Scribaat en Moderamen
*
Afspraak met Parochie Heilige Maria Sterre der Zee. Verzoek om samen
te komen. Bedoeling is kennismaken met elkaar en kennisnemen van
elkaars activiteiten. Sarina zal aansluiten.
*
Evaluatie kerkdiensten. Bevestigings-/afscheidsdienst 19 september
2021 en Doopdienst van 17 oktober jl. worden besproken. Diensten zijn
als positief ervaren. Geluid bij doopdienst was achter in de kerk minder,
kerkrentmeesters zullen er naar kijken.
*
Komende diensten :
Dankdag: Er zal een mand met oogstproducten worden verzorgd
door de Diaconie.
Gedachtenisdienst: Een tafel met daarop de kruisjes en kaarsen
zal gereed gezet worden. Diaconie zorgt voor witte rozen .
Adventsperiode/Kerstdiensten: Er zal iemand benaderd worden
om een Liturgisch bloemstuk te maken.
*
Brief naar gemeente: Er zal binnenkort een brief naar alle gemeente11

*
*

*

leden worden verstuurd. Deze wordt besproken. Er zal o.a. in verwezen
worden naar een link op de website waar de openstaande taken te vinden
zijn.
Melding van vacatures zal ook worden meegenomen in komende
afkondigingen en in de KIM.
Tevens willen we een avond plannen voor mensen die hebben
aangegeven wat te willen doen voor de kerk en/of een gemeente-avond
plannen begin 2022.
Ambtsdragers: Jan Karremans geeft aan dat hij zijn hun functie als diaken
medio 2022 wil neerleggen en Leander Klanderman geeft aan zijn functie
als ouderling-kerkrentmeester medio 2022 neer te willen leggen.
Leander blijft doorgaan als kerkrentmeester.

Kerkrentmeesters
Op de planning staat het isoleren van de kerk in Hulst. Het werk wordt
uitbesteed. Leander vraagt of er mensen zijn die willen helpen.
Boven de Avondmaalstafel in Hulst komen lampen – podium wordt beter
uitgelicht. De Lavoir wordt ingeschakeld voor keuze van lampen. De akoestiek
zal ook worden meegenomen als punt van aandacht . Tevens komt er een
nieuwe lessenaar in Hulst op de avondmaalstafel.
Websitebeheer wordt uit handen gegeven. Er wordt actief gezocht.
Diaconie
De begroting van het jaar 2022 van het college van Diakenen wordt
goedgekeurd door de vergadering.
Nieuwe predikant, Pioniersplek of combinatie hiervan
Er is een gesprek gepland met een kerkelijk werker om onze gemeente te
helpen. De vragen worden doorgenomen.
Pastoraat
Het Pastoraal Team (Kees van Deijk, Peter Morée, Jan Karremans en
Saskia v.d. Hoeven) zullen voor het eerst samenkomen op 29 oktober a.s.
Rondvraag
*
De Delta-inspiratiedag van 27 november a.s. wordt genoemd. Mart en
Ineke zullen gaan. Ook aandacht hiervoor in de KIM en in de
afkondigingen
*
Leander dankt mede namens de andere kerkrentmeesters voor de
bloemen die ze ontvangen hebben. Het werd erg gewaardeerd.
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Ontwikkelingen in het zoeken naar een predikant/kerkelijk werker
Voordat we voor langere tijd een predikant beroepen willen we eerst een
aantal vragen verder onderzoeken; als onder andere:
Hoe wij als Protestantse gemeente verder willen, welke nieuwe wegen zijn
mogelijk, willen we samenwerking zoeken met een andere gemeente, op welke
manier...?
We zoeken nu een predikant/kerkelijk werker die samen met ons deze vragen
wil helpen beantwoorden.
De persoon die wij zoeken zal als opdracht meekrijgen om dit samen met
kerkenraad en gemeente te onderzoeken. Daarnaast willen we ook graag dat
deze persoon op een inspirerende manier de kerkenraad ondersteunt in haar
werk.
We hopen zo te verhelderen hoe we als kerkelijke gemeente
toekomstbestendig kunnen worden. Er zijn al gesprekken gaande.
Heeft u vragen benader dan gerust één van de kerkenraadsleden of bel/mail de
scriba.
Kerkenraad Protestantse gemeente Oosthoek
Gemeente-overleg gepland op 13 februari 2022
De kerkenraad wil op zondag 13 februari 2022 (nog ver weg, maar dan kunt u
het vast reserveren in uw agenda) een gemeente-overleg organiseren.
We gaan u vertellen waar we mee bezig zijn, maar ook waar we ons zorgen over
maken. Samen met u willen we graag kijken naar hoe we de gemeente in de
toekomst zien. Wat zijn uw ideeën? Waar zien we kansen?
In het volgende kerkblad zullen we u verder informeren over de te bespreken
onderwerpen. Heeft u zelf zaken waar u het graag over zou willen hebben?
Geef het aan ons door, dan kunnen we dat inpassen die morgen.
Zoals u ook in het verslag van de kerkenraad heeft kunnen lezen zijn we weer
begonnen met het uitnodigen en spreken met mensen die onze gemeente
wellicht kunnen helpen.
We hopen u in februari hier ook meer hierover te vertellen. Mocht er eerder
nieuws zijn dan hoort u dat van ons natuurlijk.
Locatie: Hof te Zandekerk Kloosterzande – aansluitend aan de kerkdienst.
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Mocht u de kerkdienst niet bijwonen dan kunt u vanzelfsprekend aansluiten
rond 11.15 uur.
We hopen u te ontmoeten!
Wij zorgen voor koffie en een broodje!

De kerkenraad is op zoek naar nieuwe mensen
Onze kerkenraad telt op dit moment 7 leden.
Leander en Jan hebben aangegeven volgend jaar te willen stoppen met hun
kerkenraadswerk. Heel begrijpelijk na een lange tijd dat zij zich hebben ingezet
voor de kerk.
Wij zijn dan ook op zoek naar mensen die de kerkenraad willen versterken, er
zijn vacatures bij de ouderlingen en een vacature van ouderlingkerkrentmeester. Wilt u meedenken met ons? Weet u namen van mensen die
kunnen helpen, geef ze aan ons door.
Naast een functie in de kerkenraad zijn er nog veel andere taken waar we hulp
bij kunnen gebruiken. We publiceren regelmatig vacatures in de Kerk in het
Midden. Is er iets waar u aan bij kan dragen, laat het ons dan weten.
U kan één van de kerkenraadsleden aanspreken als u ideeën heeft of mail/bel
de scriba voor meer informatie. Wij praten u graag bij over de inhoud van een
taak. Hartelijk dank vast voor het meedenken.
Namens de kerkenraad
Ineke Proost, scriba
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Van de kerkrentmeesters
Collectes en giften
Datum
24 okt
31 okt

Kerkvoogdij
€ 46,50 Kerk
€69,80 Kerk

7 nov
14 nov
21 nov

€ 34,70
€ 42,85
€ 57,55

kerk
Kerk
onderhoudsfonds

Diaconie
€ 43,50 P.S.C. Antwerpen
€78,60 Ned.
Bijbelgenootschap
€ 58,85 Dorcas
€ 49,60 St. Amecet Oeganda
€ 61,80 Rouwzorg

Voor de diaconie is er ook nog een gift te melden van €20,00
Iedereen bedankt voor de gaven en de giften.

27 januari
13 februari

Kerkenraadsvergadering
Gemeente-overleg Kloosterzande
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Aanvang 20.00 uur
Na de kerkdienst
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