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Kerkdiensten
Zondag 20 maart, 10.00 uur, Hulst
Voorganger: Ds. G. v.d. Weerd, Geertruidenberg
1e collecte: Werelddiaconaat, Indonesië
2e collecte: Kerk
Zondag 27 maart , 10.00 uur, Kloosterzande, kindernevendienst
Voorganger: Ds. K. v.d. Jagt, Renesse
1e collecte: Kerk in Actie, Missionair werk
2e collecte: Kerk
Zondag 3 april, 10.00 uur, Hulst – Heilig Avondmaal
Voorganger: Ds. P. Overduin, Hust
1e collecte: Kerk in Actie, Moldavië
2e collecte: Onderhoudsfonds
Zondag 10 april, 10.00 uur, Kloosterzande
Voorganger: Ds. B. Hovinga, Terneuzen
1e collecte: Jong Protestant, Paaschallenge

2e collecte: Kerk

Vrijdag 15 april, 19.30 uur, Kloosterzande – Goede Vrijdag
Voorganger: Ds. H. Smeets, Terneuzen
Collecte: Geen
Zondag 17 april, 10.00 uur, Hulst – Pasen, kindernevendienst
Voorganger: Ds. H. Smeets, Terneuzen
1e collecte: Werelddiaconaat, Libanon
2e collecte: Kerk
Zondag 24 april, 10.00 uur, Kloosterzande
Voorganger: Ds. T. Werner, Tilburg
1e collecte: St. Leergeld Zeeuws-Vlaanderen

2e collecte: Kerk

Zondag 1 mei, 10.00 uur, Hulst, kindernevendienst
Voorganger: Ds. J. Steketee, Biervliet
1e collecte: Bloemendienst
2e collecte: Kerk
Woensdag 4 mei, 19.00 uur, Basiliek Hust – Nationale Dodenherdenking
Voorganger: Ds. T. Veldhuizen, Zandhoven
Aansluitend kranslegging
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Woensdag 4 mei, 18.30 uur, Hof te Zandekerk Kloosterzande –
Nationale Dodenherdenking
Voorganger: Rooms-Katholieke voorganger
Aansluitend kranslegging
Zondag 8 mei, 10.00 uur, Hulst
Voorganger: Ds. K. v.d. Jagt, Renesse
1e collecte: Kerk in Actie, Noodhulp Nigeria

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.
Data kindernevendiensten:
27 maart
8 mei
17 april
15 mei
1 mei
5 juni
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 0611717820.
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
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beluisteren. Ga naar www.kerkdienstgemist.nl.
Ook via de site van de kerk kunt u deze website benaderen.
Meditatie
Liedmeditatie over lied 997: - en vele duizenden,
ontheemd, gevlucht uit eigen land.*)
Terwijl u deze meditatie leest is de verschrikkelijke
oorlog in Oekraïne waarschijnlijk nog steeds bezig en
durf ik me niet voor te stellen hoe de situatie er nu –
enkele weken later - op het slagveld zal uitzien, want dat zal er na zeg maar 12
dagen (de dag dat ik dit schreef) niet beter van zijn geworden om het zacht uit
te drukken. Vandaar dat ik mijn toevlucht nam tot o.a. dit lied 997 uit ons
liedboek. Ik laat de coupletten hier eerst volgen:
1. en vele duizenden, ontheemd, gevlucht uit eigen land, beducht voor
tirannie, geweld, voor dood, voor moord en brand; genade Heer, hoor
ons gebed, zie deze wereld aan!
2. Ons mensenhart vol wrevel, drift; de harde hand die slaat, een straat in
redeloze strijd, de macht lijkt aan het kwaad; genade Heer, hoor ons
gebed, zie deze wereld aan!
3. En binnen heerst de bittere twist, het woord wordt tot verwijt, dit huis
bood eens geborgenheid, verhult nu schaamte en nijd; genade Heer,
hoor ons gebed, zie deze wereld aan!
4. O God, uw groot begrijpend hart kent onze angst en pijn; genees de
zieke wereld weer, zodat zij goed zal zijn. Genade Heer, hoor ons gebed,
zie deze wereld aan!
Opvallend is dat deze liedtekst midden in een regel lijkt te beginnen; wat gaat
eraan vooraf? In een tijd waarin het dagelijks nieuws wordt beheerst door
mensen die gevlucht zijn uit eigen land, is deze liedtekst hoogst actueel. Het lied
is bijvoorbeeld te gebruiken als gezongen Kyrie, maar ook in de Vredesweek of
bij andere gelegenheden waarbij vrede en gerechtigheid centraal staan. Zeker
ook als interne twisten verdeeldheid zaaien (zie strofe 3, waarbij de eenheid
van de mensen op het spel komt te staan). De actualiteit van vandaag in
Oekraïne en de enorme gevolgen die dit heeft voor Europa en de
wereldgemeenschap is zeker aanleiding om dit lied in onze diensten een plaats
te geven, of in kleine kring een plek te geven of voor persoonlijk gebed.
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Het lied bestaat uit vier strofen waarvan de eerste drie een opsomming zijn van
allerlei voorbeelden van menselijke wreedheid en onderdrukking. Zo ontstaat er
een ware opsomming van daden van onmenselijkheid in een steeds dichterbij
komende volgorde van wereldwijd tot binnenshuis. In de eerste strofe zijn het:
oorlog, vluchtelingen, angst, gillende sirenes en de overal nabije dood.
In de tweede strofe volgen de haat in ons mensenhart, waardoor dit lied ons
ook een spiegel wil voorhouden. Want elk mens kan door omstandigheden
ontsporen en in staat is tot redeloze strijd, tot wrede aanslagen, geweld en
terreur in onze eigen steden.
In de derde strofe volgt het huiselijk geweld, gebroken liefde, muren die ooit
beschutten, maar nu schaamte en verwondingen verhullen. De tekstschrijver
schreef het in de nadagen van een aanslag met een autobom in Oklahoma City
(in 1995) met 168 doden en 800 gewonden, een tijd die eveneens werd
getekend door het nieuws over de etnische zuiveringen op de Balkan en
onthullingen over kindermisbruik.
Het weerkerende refrein maakt deze opsommingen tot een smeekbede (als een
refrein:) ‘genade, Heer, hoor ons gebed, zie deze wereld aan!’**) Na alle
heftige woorden komt een mens als vanzelf tot zulk een smeekgebed. In strofe
4 wordt dit verder uitgewerkt en wordt benadrukt dat God vanuit zijn groot
begrijpend hart ons kent, inclusief onze angst en pijn (Psalm 139 spreekt daar
ook over met woorden als: U kent ons...). Niet alleen de mens als individu, maar
ook de wereld ziet God aan ((Joh. 3, 16) en zo bidden wij God om haar te
genezen. Zie ook het gebed dat onlangs werd gebeden voor de bevolking van
Oekraïne en de wereld die nu zo op de tocht staat. Dat we
het kwade zullen overwinnen door het goede te doen, door
o.a. in de Europese landen de vele duizenden, ontheemd,
gevlucht uit eigen land gastvrij op te vangen en zo hun
wereld weer wat beter te kunnen maken.
Pieter Overduin, emeritus predikant te Hulst.
*) uit Liedboek , Zingen in huis en kerk. 2013, Liedboek 2013. Tekst Herman G
Stuempfle jr. – ‘Where armies scourge the countryside’, vertaling: Ite Wieringa,
melodie: Perry Nelson -Pace mio dio.
**) De tekst van het refrein zelf wordt in de oorspronkelijke versie van het lied
in de laatste strofe nog wat verder uitgewerkt: ‘God, wiens hart vol mededogen
elke menselijke pijn draagt’ (als uitbreiding van ‘God of mercy’), en ‘red deze
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gewelddadige, verwondende wereld, totdat goedheid zal regeren’ (als
uitwerking van ‘bring peace to earth again’).
Samen bidden voor Oekraïne

God van liefde en trouw,
Wij bidden U voor de inwoners van Oekraïne,
iedereen die getroffen is door het vreselijke geweld.
In verbijstering zien we de afschuwelijke beelden,
Heer, ontferm U over dit land en haar inwoners.
Laat geweld en wapengekletter stoppen,
de wapens zwijgen.
Wij bidden U voor de Oekraïense gemeenschap in ons land,
zij hebben grote zorgen om familieleden en geliefden.
Heer, wees hen nabij nu alles zo onzeker is,
geef hen moed om vol te houden.
Heer, geef dat vijandsbeelden niet onnodig uitvergroot worden,
maak dat Uw visioen van verzoening en vrede ons hoe dan ook blijft dragen.
Geef dat die stemmen die weg willen blijven bij angst en strijd gehoord worden,
geef wijsheid aan alle betrokken leiders.
Dat wapens geen recht van spreken krijgen, dat vrede gezocht en gevonden
wordt.
Toon ons de weg van omzien naar elkaar, van mildheid, vertrouwen en
zachtheid.
Heer, ontferm U over deze wereld, waarin de onderlinge liefde vaak zo ver te
zoeken is,
geef ons uitzicht op Uw hoopvolle toekomst. In Jezus' naam, Amen.
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Op weg naar Pasen…gelukkig kunnen we dit jaar met fysieke kerkdiensten de
40-dagen tijd beleven. Ook kunnen we elkaar weer op een ongedwongen
manier ontmoeten, wat hebben we dat gemist! Uit het gemeente-overleg
kwam naar voren dat ontmoeting in onze gemeente belangrijk is, tijdens de
coronaperiode kon dit helaas maar mondjesmaat.
We willen nu als Protestantse gemeente faciliteren dat we elkaar na de
kerkdiensten altijd kunnen ontmoeten onder het genot van koffie, thee of
limonade. Dit is al in gang gezet, we zien u dus graag na een kerkdienst om even
na te praten.
In de 40-dagen tijd en bij Pasen hebben we een mooie liturgische
bloemschikking in de kerk, verzorgd door Pleuni Verbrugge.
Tijdens de diensten wordt er een toelichting gegeven over de betekenis van de
bloemschikking.
Op zondag 3 april zal er weer, na lange tijd, Heilig Avondmaal worden gevierd,
dit keer met onze oud-predikant Pieter Overduin. We zullen bij het Avondmaal
gebruik maken van kleine glaasjes in plaats van de beker.
Dit jaar is er in onze gemeente geen viering op Witte Donderdag (14 april) en
Stille Zaterdag (16 april).
U bent op deze dagen van harte welkom in de Protestantse kerk, Koestraat 2 in
Axel.
Aanvang diensten: Witte Donderdag 19.30 uur en Stille Zaterdag 22.00 uur,
meer informatie is te vinden op de website van de Protestantse gemeente Axel:
www.pknaxel.nl
Sinds enige tijd is er regelmatig kindernevendienst in onze beide kerken.
Voorbereid door Jané Bierman en Sarina Dekker Heeft u vragen?
Belt of mailt u dan met de scriba. Zij brengt u in contact met Sarina.
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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Waarvoor collecteren wij?
Toelichting op de collectedoelen van onze Diaconie
Zondag 20 maart –Kerk in Actie - Werelddiaconaat
Indonesië: Een betere toekomst voor straatkinderen
In de Indonesische stad Yogyakarta leven veel kinderen op straat. De
organisatie Dreamhouse kijkt naar hen om. Ze zoekt de kinderen op en geeft
begeleidingen noodopvang. Voor kinderen die niet meer op straat willen
wonen, is er een opvanghuis en onderwijs. Dreamhouse wil ook voorkomen dat
kinderen op straat belanden en ondersteunt daarom hun ouders om financieel
zelfredzaam te worden. Zo kunnen zij hun kinderen voeden, kleden en naar
school laten gaan.
Meer lezen: kerkinactie.nl/40dagentijd
Zondag 27 maart – Kerk in Actie – Missionair Werk
Jong en oud thuis in de kliederkerk
Kliederkerken zijn gastvrij, creatief en aantrekkelijk voor gezinnen, juist ook
voor wie vervreemd is van kerk en geloof. In een kliederkerk ontstaan
spelenderwijs nieuwe contacten tussen mensen van alle generaties. Jong en
oud, zoeker en kerkganger ontdekken samen de betekenis van bijbelverhalen,
leren van elkaar en komen (weer) in aanraking met de kerk en het geloof. De
Protestantse Kerk in Nederland ondersteunt de kliederkerken zodat zij kunnen
groeien als vindplaats van geloof, hoop en liefde.
Meer lezen: kerkinactie.nl/40dagentijd
Zondag 3 april - Kerk in Actie – Werelddiaconaat Moldavië:
Kinderen en ouderen worden gezien
Door de hoge werkloosheid in Moldavië werken veel mensen in het buitenland.
Kinderen en ouderen blijven achter en krijgen thuis niet de zorg en aandacht die
ze nodig hebben. In de twee opvangcentra van de christelijke organisatie
Bethania krijgen ze dat wel. Kwetsbare kinderen worden na schooltijd
opgevangen en krijgen eten en drinken en hulp bij hun huiswerk. Ouderen
kunnen in de opvangcentra terecht voor een gezonde maaltijd, gezamenlijke
activiteiten en basisvoorzieningen zoals een douche.
Meer lezen: kerkinactie.nl/40dagentijd
Zondag 10 april
Palmpasencollecte Protestantse Kerk
PaasChallenge: inleven in het paasverhaal
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Elk jaar doen meer dan zesduizend jongeren in de week voor Pasen mee met de
PaasChallenge. Met dit spel, dat gemaakt is door Jong Protestant, de
jeugdwerkorganisatie van de Protestantse Kerk, leren de jongeren de karakters
uit het paasverhaal kennen. Door middel van allerlei opdrachten leven ze zich in
in bijvoorbeeld Petrus, Judas en Maria en wordt hun de vraag gesteld welke
keuzes zij zouden maken in de situatie van toen. Jongeren ervaren de
PaasChallenge als ontdekkend en verrijkend.
Meer lezen: protestantsekerk.nl/40dagentijd
Zondag 17 april Paascollecte Kerk in Actie
Werelddiaconaat
Libanon: Kansen voor jongeren in achterstandswijk
In Bourj Hammoud, een overbevolkte en arme wijk in Beiroet, zijn de
problemen niet te overzien. Geweld, verslaving, criminaliteit, werkloosheid en
gebrek aan goed onderwijs ontneemt de jongeren die er wonen elk perspectief
op een betere toekomst. Kerk in Actie steunt het werk van het Manara Youth
Center van Youth for Christ. Dit centrum geeft jongeren psychosociale hulp en
helpt hen om hun trauma’s te verwerken. Jongeren krijgen er ook huiswerkbegeleiding en kunnen er een vaktraining volgen.
Meer lezen: kerkinactie.nl/40dagentijd
24 april 2022 –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
Meer lezen: leergeld.nl/zeeuwsvlaanderen
1 mei 2022 – Bloemendienst
Wekelijks en ook regelmatig “tussendoor” verzorgt onze diaconie een
bloemetje voor ouderen en gemeenteleden die ziek zijn of voor mensen die
wat extra aandacht kunnen gebruiken. De collecteopbrengst van deze zondag
komt ten goede aan de “Bloemendienst”.
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Zondag 8 mei – Kerk in Actie – Noodhulp
Nigeria: Noodhulp en werken aan vrede
In het noorden van Nigeria zijn ruim 2 miljoen christenen en moslims op de
vlucht voor geweld in eigen land. Een deel van hen wordt opgevangen in
vluchtelingenkampen, maar de meesten zijn terecht gekomen in dorpen waar
de inwoners zelf al nauwelijks rond kunnen komen. Met de komst van de
vluchtelingen is er een tekort aan voedsel, water en hygiëne.
Nigeriaanse kerken steunen de vluchtelingen op hun nieuwe plek, maar ook bij
een mogelijke terugkeer en het verwerken van trauma's.
Meer lezen: kerkinactie.nl/vluchtelingen-nigeria
Weetje ---Collectes kunt u steunen middels uw gift bij de collecte in de
kerkdienst---maar ook storten op onze bankrekening kan. Als u één van de
bovenstaande doelen wilt steunen kunt u onder vermelding van het doel en de
datum, het bedrag overmaken op Bankrekening: NL55 RABO 0332 6026 56
t.n.v. Diaconie Protestantse gemeente Oosthoek. Hartelijk dank!!
Gemeenteoverleg 13 februari jl. – Kloosterzande
Zondag 13 februari na de kerkdienst hadden we gemeenteoverleg. Veel
waardevolle punten kwamen aan de orde en werden genoemd door de
gemeente. In de volgende Kerk in het Midden volgt een kort verslag van het
gemeente-overleg met daarbij de punten die we reeds hebben opgepakt en de
zaken waar we wellicht in de toekomst iets mee willen gaan doen.
Taize dienst – 31 maart 2022 – RK kerk Hengstdijk
Eindelijk na lang afwachten, datums reserveren en weer opnieuw annuleren,
hebben we dan toch een definitieve nieuwe datum weten te vinden voor een
voor velen opnieuw vertrouwde dienst volgens de Liturgie van Taize.
We willen u graag weer ontmoeten
Op 31 maart 19.30 in zoals gebruikelijk de RK kerk te Hengstdijk.
Als thema hebben we gekozen voor “ De roos van Jericho ……een ontluikend
leven " , met een lezing van het Lazarus-verhaal.
Vorige keer hadden we geen gebrek aan belangstelling alleen konden we elkaar
niet echt ontmoeten na de bijeenkomst. Dat zal nu wel het geval kunnen zijn,
dus we zien er erg naar uit u weer te mogen begroeten.
Graag tot 31 maart a.s. 19.30 te Hengstdijk.
Ralf, Reina, Joop, Cees
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Uit de kerkenraadsvergadering van 27 januari 2022
Scribaat en Moderamen
*
De vergadering is akkoord dat in 2022 de huidige voorzitter en scriba
hun werk voortzetten.
Gezocht moet worden naar een nieuwe voorzitter per medio 2022
i.v.m. stoppen Leander.
*
Ordinantiewjzigingen Synode, de wijzigingen worden besproken, de
vergadering is akkoord.
*
Komende diensten:
6 Februari zullen de diensten weer worden opgestart. Reserveren niet
nodig. Mailing hierover wordt rondgestuurd. Ook aandacht in de
mailing dat 6 februari een reguliere kerkdienst wordt i.p.v. een
scholen/kinderdienst en dat er in de KIM een fout staat inzake locaties
kerkdiensten 27/2 en 6/3.
*
Scholen/kinderdienst wordt verzet naar 16 oktober met als voorganger
Theo Van Teijlingen.
*
Gemeenteoverleg 13 februari 2022
Colleges vertellen over hun huidige activiteiten, vervolgens een algemeen
stuk over toekomst gemeente, de vacatures, de kerkelijk werker etc.
Leander en Ineke bereiden het algemene stuk voor. Dit wordt ook vooraf
rondgestuurd binnen de kerkenraad.
*
Themadienst 15 mei 2022: Sarina licht kort toe wat er te gebeuren staat
op 15 mei. We hebben het kunnen lezen in de meegestuurde bijlage over
deze dienst. Kerkenraad is enthousiast over de geplande dienst.
In de interactieve dienst zal aandacht zijn voor de projecten van de CZWO
en er wordt o.a. meegeholpen door de vrouwengroep. Doel ook om geld
in te zamelen voor de projecten van de CZWO.
Kerkrentmeesters
*
Het beleidsplan en de meerjarenraming wordt doorgenomen. Het
beleidsplan zal nog worden aangepast op het punt: Diverse
Landbouwgronden. Aangepast beleidsplan komt volgende keer terug op
de vergadering. In de meerjarenraming valt op dat er een daling van
levend geld wordt voorzien en dat de bezetting voor een
predikantsplaats lager is voorzien dan 50%. Dit zijn huidige
verwachtingen die nog bijgesteld kunnen worden.
*
Websitebeheer komt volgende vergadering terug.
*
Er wordt gewerkt aan extra licht op het podium in Hulst, ook het geluid
en de bediening van het geluid worden hierin meegenomen.
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Kerkelijk werker
Donderdag 3 februari om 20.00 uur hebben we overleg met een kerkelijk
werker in Hulst. Doel van het gesprek is de kerkenraad nader kennis te laten
maken en in grote lijnen kijken hoe de kerkelijk werker samen met ons de
opdracht op kan pakken. Wat zijn de wederzijdse verwachtingen en welke
tijdsduur wordt voorzien.
Diaconie
*
Voorzitter spreekt zijn waardering uit voor De Diaconie –een actieve
Diaconie met mooie initiatieven.
*
Mogelijk een vrijwilliger vragen om wat te helpen bijv. bij gereed zetten
Avondmaalstafel in Hulst, bloemen brengen etc.
Pastoraat
Jan Karremans heeft aangegeven te stoppen met het Pastoraal Team. We
denken na over nieuw te benaderen mensen, enkele namen worden genoemd
(regio Kloosterzande).
Kees zal nieuwe vergaderdatum Pastoraal Team– indien bekend – doorgeven
aan scriba voor in de centrale agenda.
ZWO

Themadienst zondag 15 mei: “Voor wie ben jij goed nieuws?”
Op zondag 15 mei 2022 organiseren we in de dienst van 10:00 in Kloosterzande
een themadienst. Hierbij laten we ons inspireren door het ZWO ontwikkelingsproject Delta voor Indonesië.
Inhoud themadienst:
Een gezellige dienst met een kort naprogramma inclusief lunch. De dienst staat
in het teken van viering, natuur, ontmoeting en dialoog. Onder het genot van
koffie en een lunch met een Indonesië tintje, verzorgd door onze
vrouwengroep.
Ook kinderen zijn van harte welkom!
ZWO Ontwikkelingsproject:
Tijdens deze themadienst staat er een pot voor vrijwillige bijdrage t.b.v. het
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ZWO project, tevens doen we mee aan de bloembollenactie: Zet de Delta in
bloei voor Indonesië!
Met de verkoopactie ‘bloembollen voor Indonesië’ krijgt het jaar 2023 een
fleurig tintje in uw tuin! U steunt hiermee het project in Indonesië voor
duurzame landbouw, de opvang van straatkinderen en onderwijs voor vrouwen.
In de kerk vindt u een informatietafel waar u een donatie kunt doen en een
formulier kunt invullen om de bloembollen in september dit jaar te ontvangen.

Kent u iemand die deze gezellige ochtend met ons mee wil vieren? Iedereen is
welkom!
We kijken uit naar uw komst!
Heeft u vragen of heeft u vervoer nodig? Laat het ons weten:
Email: diaconie@pgoosthoek.nl - Telefoonnummer scribaat: 06-48912812
Een hartelijke groet namens betrokkenen,
Mirjam van Blarikom & Sarina de Schepper-Dekker
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Seniorenreis mei 2022
LS.
Zoals u wellicht bekend is wordt er jaarlijks door de samenwerkende diaconieën
van Zeeuws-Vlaanderen (DWV) een vakantiereisje georganiseerd voor ouderen
uit de diverse kerkelijke gemeenten. Vanwege de Corona pandemie kijken we
hier al ruim 2 jaar naar uit.
Eindelijk is het dan zover dat er zicht is op een vakantiereisje. We gaan naar
Friesland. Daar verblijven we in Hotel Gaasterland in het plaatsje Rijs.
Het reisje staat gepland voor 20 t/m 27 mei aanstaande.
De kosten voor dit reisje zijn € 747,50- p.p. waarbij inbegrepen is:
8 daagse vakantiereis in *** Hotel Gaasterland. (hotel is ingesteld op oudere
gasten).
Vervoer met bus vanuit Terneuzen naar Rijs v.v.
Hotel accommodatie vol pension.
Gebruik van eenpersoons- en tweepersoonskamers is mogelijk.
4 middag excursies en 4 avondprogramma’s.
Koffie/Thee tijdens excursies.
Toeristenbelasting.
Reisbegeleiding.
Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met:
Ad Berkhout :
06-16376008 of apberkhout@live.nl
Mieke den Hamer : 06-15916839 of cjdenhamer@zeelandnet.nl
We zien er naar uit om met elkaar op vakantie te gaan.
Een vriendelijke groet van de reisleiding,
Ad Berkhout en Mieke den Hamer.
Van de kerkrentmeesters
Op 14 maart 2022 is gestart met de herinrichting van de Houtmarkt in Hulst. De
Houtmarkt en de Kleine Bagijnestraat, tussen de Houtmarkt en de Kreupelstraat
zal voorzien worden van nieuwe trottoirs, parkeervakken en rijbaan. Ook wordt
de openbare verlichting vernieuwd.
De nieuwe inrichting van de Houtmarkt wijkt behoorlijk af van de bestaande
situatie. De Houtmarkt ziet er straks meer uit als een plein, met een rijbaan in het
midden en brede trottoirs/terrassen langs de gevels. De bestrating zal volledig
uit natuursteen bestaan.
Voor wat betreft onze kerkdiensten zullen we altijd doorgang hebben naar onze
kerkingang, echter zal er wel rekening gehouden worden met afsluitingen
rondom de kerk in Hulst waardoor parkeren in de nabijheid soms lastig kan zijn.
Vanaf maandag 14 maart tot eind april 2022 zijn de volgende wegen afgesloten
voor (doorgaand) verkeer:
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- de Houtmarkt
- de Lange Nieuwstraat, tussen de Houtmarkt en de Grote Bagijnestraat
- de Kleine Bagijnestraat, tussen de Houtmarkt en de Kreupelstraat
Verder zijn we als kerkrentmeesters aangesloten bij een initiatief van de
gemeente om een kerkenvisie op te stellen. Het doel van deze bijeenkomsten is
het opstellen van een visie voor de kerkgebouwen in de Gemeente Hulst met
daarbij in het achterhoofd houdend de levensbestendigheid van de gebouwen in
de toekomst. Samen met de gemeente, Erfgoed Zeeland en alle kerkeigenaren
zal er de komende periode een visie opgesteld worden voor de gemeente Hulst.
We zullen jullie hierover op de hoogte houden.
We zien gelukkig ook weer de verhuur van onze kerk in Hulst op gang komen na
een lange periode van stilte. We hopen dat in de komende jaren er weer veel
mensen en organisaties gebruik mogen maken van onze schitterende kerkzaal.
Ook zo kunnen we de maatschappij dienen en in contact laten komen met onze
gemeente.
Collectes en giften
Datum
06-02
13-02
20-02
27-02
06-03

Kerkvoogdij
€ 49,95 Onderhoudsfonds
€ 92,00 Kerk
€ 47,00 Kerk
€ 55,60 Kerk
€59,85 Kerk

Diaconie
€104,20
€ 104,00
€ 53,35
€ 178,00
€ 72,65

Edukans
KIA Nepal
CZWO
Oekraïne
Zending

Iedereen bedankt voor de gaven en de giften.

24 maart 2022
31 maart 2022
7 april 2022
12 mei 2022

20:00 uur
19.30 uur
09.30 uur
20.00 uur

Kerkenraadsvergadering Kloosterzande
Taizé-dienst
R.K. kerk Hengstdijk
Vrouwenochtend – Thema: Pasen - kerk Hulst
Kerkenraadsvergadering Hulst
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