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Kerkdiensten
Na alle diensten - koffiedrinken
Zondag 1 mei, 10.00 uur, Hulst, kindernevendienst
Voorganger: Ds. J. Steketee, Biervliet
1e collecte: Bloemendienst
2e collecte: Kerk
Woensdag 4 mei, 18.45 uur (LET OP aangepaste tijd), Basiliek Hust
Nationale Dodenherdenking
Met medewerking van: Ds. T. Veldhuizen, Zandhoven
Aansluitend kranslegging
Woensdag 4 mei, 18.30 uur, Hof te Zandekerk Kloosterzande
Nationale Dodenherdenking
Met medewerking van: Rooms-Katholieke voorganger
Aansluitend kranslegging
Zondag 8 mei, 10.00 uur, Hulst, kindernevendienst
Voorganger: Ds. K. v.d. Jagt, Renesse
1e collecte: Kerk in Actie, Noodhulp Nigeria
2e collecte: Kerk
Zondag 15 mei, 10.00 uur, Kloosterzande – Themadienst, kindernevendienst
Voorganger: Ds. P. Overduin, Hulst
1e collecte: CZWO Project - Dreamhouse
2e collecte: Kerk
Zondag 22 mei, 10.00 uur, Hulst – In bediening stellen kerkelijk werker
Voorganger: Ds. H. Smeets, Spui
1e collecte: Jeugddorp De Glind
2e collecte: Kerk
Donderdag 26 mei, 9.30 uur (LET OP afwijkende tijd), AXEL – Hemelvaartsdag
Voorganger: Ds. E. Fockens, Terheyden
Zondag 29 mei, 10.00 uur, Kloosterzande
Voorganger: Ds. W. Hendriks, Ter Aar
1e collecte: Samen voor Zin

2e collecte: Kerk

Zondag 5 juni, 10.00 uur, Hulst, Pinksteren, kindernevendienst
Voorganger: Ds. A. Koeman-v.d. Berg, Rilland
1e collecte: Zending Zuid-Afrika
2e collecte: Kerk
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Zondag 12 juni 10.00 uur, Kloosterzande
Voorganger: Ds. K. van der Jagt, Renesse
1e collecte: Palazzoli

2e collecte: Restauratiefonds

Zondag 19 juni, 10.00 uur, Hulst, kindernevendienst
Voorganger: Ds. P. Overduin, Hulst
1e collecte: St. De Melkkan
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 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
beluisteren. Ga naar www.kerkdienstgemist.nl.
Ook via de website van onze kerk kunt u deze website benaderen.
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Meditatie
Je ziet het niet, maar je voelt het wel…
De Paasdagen hebben wij weer achter ons gelaten. Opnieuw klonk het: “Daar
juicht een toon, daar klinkt een stem die galmt door gans Jeruzalem, een heerlijk
morgenlicht breekt aan, de Zoon van God is opgestaan!”. En verder: “Nu jaagt
de dood geen angst meer aan, want alles, alles is voldaan” en: “Want nu de
Heer is opgestaan, nu vangt het nieuwe leven aan, een leven door Zijn dood
bereid, een leven tot in eeuwigheid!”.
Bij Kerst, Pasen en Hemelvaartsdag kunnen mensen zich nog wel iets bij
voorstellen, maar bij Pinksteren is dat moeilijker. In de Bijbel gaat het over de
Pinkstermorgen waar de discipelen de evangelieboodschap brengen waarbij
een ieder het aanhoort in zijn eigen taal! Op zich al een wonder. Vandaag de
dag zien we films met ondertiteling, of worden films synchroon ingesproken.
Ook via internet, ons mobieltje, kunnen we woorden, ja zelfs hele documenten
vertalen via b.v. Google.
Dat zou toch wat zijn? Dat iemand spreekt en anderen verstaan het direct in het
Chinees, Arabisch, Noors, Russisch en Italiaans bijvoorbeeld. Zoiets kunnen we
niet begrijpen. Daarom blijft zoiets voor ons wonderlijk! Toch wel bijzonder die
Pinkstermorgen.
Maar is dat alles? Jezus beloofde “de Trooster”, de kracht die onder ons is. Hij
laat ons niet als wezen achter, zei Jezus voor de hemelvaart. Dat beloofde Hij
zijn discipelen, maar ook ons.
De geest is als de wind. “De wind waait waarheen hij wil; je hoort zijn geluid,
maar je weet niet waar hij vandaan komt en waar hij heen gaat. Zo is het ook
met iedereen die uit de Geest geboren is”. Joh. 3: 8
Als wij de Geest in ons leven laten werken, gaan we meer leiding van God in ons
leven ontdekken. Dan verandert toeval in verwondering. Door ons leven in
God’s hand te leggen, geven we Zijn Geest meer ruimte. Dan leven we vol van
kracht, vol van liefde, vol van glorie!
Een jochie was op het strand aan het vliegeren. Er was goed wind en veel
bewolking. Zijn touw stond strak, zijn vlieger hoog in de wolken. Een man kwam
langs en vroeg wat hij stond te doen met die klos touw in zijn handen. “Ik ben
aan het vliegeren meneer, het is een hele grote mooie vlieger, je ziet hem niet,
maar je voelt hem wel aan het touwtje”.
Kijk, zo is het nu ook met de Heilige Geest, je ziet Hem niet, maar je voelt het
wel, je mag weten dat Hij er altijd is, waar je ook bent.
Ik ben geen smartlap liefhebber. Maar bij die vlieger moet ik toch denken aan
het liedje van André Hazes, “De vlieger”. “Ik heb hier een brief voor m’n moeder,
die hoog, hoog in de hemel is. Deze brief bind ik vast aan m’n vlieger, tot zij hem
ontvangt, zij, zij die ik mis. En als zij dan leest hoeveel ik van haar hou……….”
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Zo mogen wij ook met een brief over ons verdriet, onze angst, onze vragen naar
Hem die hoog in de Hemel is tot boven de wolken. Want “Er ruist langs de
wolken, een lieflijke Naam, die hemel en aarde verenigt tesaam”. Die lieflijke
Naam wil bij ons zijn, in ons zijn, door de kracht van de Heilige Geest.
Zo is er het mooie kinderliedje, dat ook wij mogen zingen:
Weet je ’t niet, weet je ’t niet, je bent een tempel.
Weet je ’t niet, weet je ’t niet, je bent een tempel.
Je bent een tempel van de Heil’ge Geest.
Vol van kracht, vol van liefde, vol van glorie.
Vol van kracht, vol van liefde, vol van glorie.
Je bent een tempel van de Heil’ge Geest.
Durven we dan ook te zingen……..
Ja ik weet, ja ik weet, ik ben een tempel.
Ja ik weet, ja ik weet, ik ben een tempel.
Ik ben een tempel van de Heil’ge Geest.
Vol van kracht, vol van liefde, vol van glorie.
Vol van kracht, vol van liefde, vol van glorie.
Ik ben een tempel van de Heil’ge Geest.
Dan ervaar je het Pinksterfeest in je hart, iedere dag opnieuw en kan je zeggen:
“Ik zie het niet, maar ik voel het wel……….
Gezegende Pinksterdagen,
Jan-Frans Mulder

Na het mooie Paasfeest waarbij we mochten genieten van zang van Hubert
Engels en onze organist Joop Basting, maken we ons op voor Hemelvaart en het
Pinksterfeest. Op Hemelvaart is er om 9.30 uur een gezamenlijke viering van
onze gemeente, samen met de Protestantse gemeente Axel, in de kerk in Axel –
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adres: Koestraat2, Axel. Meer informatie over deze dienst is te lezen enkele
dagen voor de kerkdienst op : www.pknaxel.nl
Op zondag 15 mei is er om 10.00 uur een interactieve ZWO themadienst in de
kerk in Kloosterzande. Meer informatie vindt u verderop in dit blad. Het belooft
een inspirerende en mooie bijeenkomst te worden.
Op zondag 22 mei zal gastpredikant Huub Smeets uit Spui tijdens de dienst in
Hulst een moment inpassen om onze nieuwe kerkelijk werker Leontien
Slabbekoorn in bediening te stellen. Leontien zal zich tijdens deze dienst ook
voorstellen aan de gemeente en u heeft na de dienst de mogelijkheid kennis
met haar te maken.
We zien uit naar mooie diensten en hopen u tijdens deze diensten of op andere
momenten te ontmoeten.
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. Of mailt u naar:
kindernevendienst@pgoosthoek.nl
Bij vragen over de kerkdiensten of andere zaken kunt u contact opnemen met
onze scriba, tel. 06-48 91 28 12.
Waarvoor collecteren wij?
Toelichting op de collectedoelen van onze Diaconie
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”.
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 kunnenkomen. 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
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Zondag 15 mei – CZWO Project – Dreamhouse - Opvang voor straatkinderen
Java - Kinderen in de Knel
In Yogyakarta leven veel kinderen op straat. De organisatie Dreamhouse kijkt
naar hen om. Ze zoeken de kinderen, die aan hun lot worden overgelaten op. In
het begin kunnen de straatkinderen terecht bij de noodopvang en
overgangscentra. Kinderen die de straat definitief willen verlaten kunnen in een
opvanghuis terecht en ze gaan naar een plaatselijke school. Dreamhouse wil
niet alleen opvang bieden voor straatkinderen, maar ook structureler aan
preventie werken: voorkomen dat kinderen op straat belanden en zorgen dat
kinderrechten beter nageleefd worden.
Zondag 22 mei – Jeugddorp de Glind - een stabiel huis voor kinderen
Getraumatiseerde en kwetsbare kinderen kunnen in de gezinshuizen van
Jeugddorp De Glind herstellen en zich ontwikkelen. Uithuisgeplaatste kinderen
vinden in De Glind een veilig thuis in een stimulerende leef- en leeromgeving.
Meer lezen: kerkinactie.nl/deglind
Donderdag 26 mei Hemelvaartsdag te Axel aanvang dienst 09.30collectedoel:
Zie website www.pknaxel.nl in de week voor deze dienst
Zondag 29 mei Collecte Jong Protestant: Diaconaat ook voor Jongeren
De jongerenorganisatie van de Protestantse Kerk en Kerk in Actie hebben
werkvormen ontwikkeld waarmee jongeren kennis kunnen maken met
diaconaat.De ervaringen zijn erg positief. Jongeren ontdekken samen met hun
jeugdleider en een diaken op welke manier zij van betekenis kunnen zijn voor
de mensen om hen heen en hoe dat ook hun eigen leven verrijkt. Het
programma stimuleert hen ook om diaconaal actief te blijven.
Zondag 5 juni Eerste Pinksterdag : Zending voor Zuid-Afrika
Een Christelijke ontwikkelingsorganisatie doorbreekt de armoede en mentaliteit
door boerenfamilies te laten samenwerken. De organisatie stimuleert het door
Bijbelverhalen en leert men hoe ze met betere landbouwmethoden de
voedselopbrengst kunnen verhogen. Ze investeren juist ook in de kinderen
zodat er een structuele verbetering plaatsvindt.
Zondag 12 juni : Palazolli
Palazolli vernoemd naar Mara Selvini Palazolli; zij was een Italiaanse
psycoanalyticus en ontwikkelde een systematische gezinstherapie. Palazolli zet
zich in Zeeland in voor de psychosociale zorg van mensen en nabestaanden met
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kanker. Zoals ontmoetingsmiddagen met lotgenoten, creatief bezig zijn en een
luisterd oor bieden aan hen die dit nodig hebben.
Voor meer informatie kunt u op de website kijken: palazollihuis.nl/page
Zondag 19 juni - Stichting de Melkkan
Stichting de Melkan is een non profitorganisatie die zonder subsides werkt en
alleen door vrijwilligers. Zij ondersteunen gezinnen in de gemeente Hulst en
omstreken die door financiele problemen hulp nodig hebben. De Melkkan is
vooral gericht op de kinderen in deze gezinnen.
Maar ook alleenstaande die gezien willen worden in onze maatschappij.
Armoede is niet alleen een gebrek aan geld, je steuntje in de rug, en meer
zelfredzaamheid biedt te melkkan ook.
Meer lezen op: www.stichtingdemelkkan.jimdofree/evenvoorstellen/
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!!
Wij gedenken
In Memoriam - François Bakker, Frans
Op 9 maart 2022 is overleden François Bakker, Frans, op 83-jarige leeftijd,
Kalverdijk 17 in Walsoorden. Echtgenoot van Clara de Jonge.
Vanaf januari ging het minder met Frans. Uiteindelijk is hij overleden aan
hartfalen, in het ziekenhuis. Frans had de afgelopen jaren al diverse Tia’s gehad,
waardoor ook zijn geheugen was aangetast. Frans was een vriendelijke man die
altijd rond zijn huis te vinden was en met allerlei klussen bezig.
Clara is ernstig ziek en is uitbehandeld. Grote zorg was dat Frans alleen verder
zou moeten. Hij zou dan ook niet meer thuis kunnen wonen.
We wensen Clara en de kinderen en kleinkinderen de troost toe van God onze
Vader. En Clara ook de kracht om naast het naderende einde voor haar dit
verlies te kunnen dragen.
Peter Morée – pastoraal werker PG Oosthoek
In Memoriam – Maria Hartman-Westerman, Riet
Op 20 maart 2022 is overleden Riet Hartman-Westerman op de leeftijd van
bijna 87 jaar.
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Zij woonde in de Vinkstraat 9 in Hulst. Ze was sinds augustus 2016 weduwe van
Anton.
Ze werd geboren in Zegwaard. Trouwde op 1 juli 1958 met Anton. Ze kregen 3
dochters en een zoon. 6 Kleinkinderen werden geboren en één achterkleinkind.
Door het werk van Anton woonde ze in Congo en België en als laatste in Hulst.
Ze was als diaken werkzaam en de ZWO in de kerk.
Kortgeleden kreeg ze longklachten wat haar uiteindelijk fataal werd. Ze was
gelovig, sociaal, zorgzaam, en had veel vriendinnen. Een lieve vrouw,
echtgenote, moeder, oma en over-oma.
We bidden voor de kinderen, kleinkinderen en kleinkind bij dit verlies om troost
en nabijheid van onze Heer.
Peter Morée – pastoraal werker PG Oosthoek
Leontien Slabbekoorn-de Muijnck – kennismaken met onze nieuwe kerkelijk
werker

Als kind vond ik de kerk al bijzonder en heb ik ooit op 7-jarige leeftijd aan mijn
vader gevraagd of het volgende week toch ook weer kerk was, want ik vond dat
leuk. Ik heb altijd ervaren dat er “iets” is, niet geloven is in die zin nooit een
optie geweest.
Op een van de collegewanden van de CHE staat een citaat van Abel Herzberg:
“Zoals er mensen zijn die zingen, niet omdat ze dat willen, maar omdat er een
stem in hen oprijst, zo zijn er ook mensen die geloven. Niet uit angst, niet uit
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hoop op beloning, maar omdat ze krachtens hun wezen niet anders kunnen.”
Terugkijkend ervaar ik dat ook zo.
Ooit begon ik als vrijwilliger in de kindernevendienst. Ik draaide mee in de
hervormde kerk van Driewegen. Alles was mij eraan gelegen de preek te
ontduiken, want die vond ik enorm saai. Vrijwilligerswerk tijdens een preek leek
me daarom een zinvolle optie. Gaandeweg stelde ik me wat meer open voor
wat een voorganger te zeggen had.
Dat dat uiteindelijk leidde tot het afronden van mijn opleiding Theologie aan de
CHE had ik toen nooit kunnen bedenken.
In 1996 sloot ik de deuren van de Hogeschool Zeeland, ik had een diploma van
de HEAO op zak en zoals toen heel gebruikelijk ging ik bank werken.
Na een aantal jaren ontdekte ik dat verzekeringen, betaalrekeningen en
kredieten niet echt mijn hart hadden. In die tijd mocht ik moeder worden van 3
mooie dochters waar ik een paar jaar fulltime voor heb gezorgd. Het gaf mij de
tijd om na te denken over de vraag waar ik me qua werk thuis zou voelen. Via
Veilig Verkeer Nederland, Gemeente Borsele en het Zeeuws Agrarisch Jongeren
Kontakt. En wat bleek nu de rode lijn? Ik ontdekte dat ik een mensenmens was
en het allerliefste bezig was met de diepere drijfveren van een mens. Achteraf
denk ik dat een opmerking van een jonge boer mij dat inzicht gaf. Hij zei
namelijk: “ik kan dan wel goed zaaien, maar ik kan er niet voor zorgen dat het
gewas groeit. Ik ben afhankelijk van God. “. Waarna ik dacht: “Ja, dit zijn de
dingen waar ik over wil praten, waar ik mijn werk van wil maken”.
In 2014 kwam ik uiteindelijk als jeugdwerker bij de Protestantse Gemeente
Goes uit. En vervolgens als jeugdwerker in Terneuzen. Ik werk daar met veel
plezier en ervaar rijkdom in mijn werk.
Lang verhaal kort: in 2018 startte ik met de opleiding theologie in Ede en heb
die afgelopen maart afgerond. Mijn gereedschapskist is goed gevuld en dat
maakt het werk ook heel divers. In de voorbije jaren heb ik al veel mensen
morgen leren kennen in Zeeuws-Vlaanderen. Een aantal jaar geleden heb ik o.a.
samen met ds. Pieter Overduin eens nagedacht over jeugdwerk binnen PG
Oosthoek. En zo lag er al een verbinding tussen jullie gemeente en mij.
In november 2021 ontmoette ik jullie kerkenraad en hebben we de eerste
krijtlijnen gezet voor een opdracht.
Wat mag ik het komende jaar gaan doen? In de eerste periode zal ik vooral
meelopen en kennismaken met een aantal groepen binnen de gemeente.
Tegelijk start ik met een onderzoek en ondersteun in de kerkenraad in de
dagelijkse werkzaamheden. In de periode die voor ons ligt wil ik een antwoord
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vinden op de vraag hoe deze gemeente toekomstbestendig gemeente van
Christus kan zijn. Paulus zou het misschien zo zeggen: “Hoe verkondigen wij de
boodschap van Jezus Christus, en die gekruisigd, in Kloosterzande, Hulst en
omstreken? “
Ik zal me in eerste instantie richten op de kerkenraad om vervolgens in de
gemeente te gaan ontdekken wat de mogelijkheden en wensen zijn. Ik hoop u
snel te ontmoeten en u te spreken.
Als u vragen heeft, kunt u me telefonisch bereiken: 06 20 80 44 51 of via de
mail: l.slabbekoorn@pgoosthoek.nl
Met vriendelijke groet, Leontien Slabbekoorn-de Muijnck
Uit de kerkenraadsvergadering van 31 maart 2022
Verslag vorige vergaderingen
N.a.v. verslag van vergadering 27 januari 2022:
*
Nadenken over vrijwilligersbeleid – o.a. begeleiden van vrijwilligers,
voeren van een gesprek als men stopt. Wens is om hier binnen onze
gemeente aandacht voor te hebben en beleid voor te maken.
Scribaat en Moderamen
*
Terugblik Gemeente-overleg 13 februari 2022
Zie elders in dit blad – een terugblik op het gemeente-overleg (pag. 13).
*
Vacatures kerkenraad - Moderamen
Volgend jaar januari zullen Jan Karremans en Leander Klanderman afscheid
nemen. Termijn van ouderling Kees van Deijk verloopt eind 2022.
In verband met stoppen van Jan Karremans is Mart Verbrugge (voorlopig)
voorzitter van de Diaconie en neemt hij namens de Diaconie zitting in het
Moderamen.
*
De cliënten van Tragel bezoeken sinds kort de diensten in Hulst weer.
*
De Kerk in het Midden
Tegen dezelfde kosten zou de KIM 6 keer per jaar kunnen verschijnen in
een kleurenuitgave (tegenover 8 keer per jaar in zwart-wit). Na overleg
wordt besloten de kleurenuitgave van de KIM met ingang van 01-01-2023
een kans te geven. Voorlopig voor 1 jaar.
Vergaderrooster zal zo goed mogelijk worden afgestemd op verschijningsdata KIM.
*
Er is een Doopaanvraag gedaan. In overleg met de familie zal een datum
worden vastgesteld en zal de predikant benaderd worden.
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Kerkrentmeesters
*
Het beleidsplan 2022-2026 (tijdsbestek 1-1-2022 t/m 31-12-2025) van
het college van Kerkrentmeesters wordt goedgekeurd.
*
Het bedrijf MIT zal het beheer van onze website gaan doen (veranderen
van het uiterlijk van de website etc.)
*
Het plaatsen van artikelen/up-to-date houden van de website zal bij de
Kerkrentmeesters blijven liggen.
*
De financiële administratie zal vanaf 1 januari 2022 gedaan worden door
een bureau uit Middelburg, dit bureau is o.a. gespecialiseerd in het doen
van administraties van kerken. De administratie wordt verder
gedigitaliseerd.
*
Het maken van de begroting en de jaarrekening zal gedaan worden door
de kerkrentmeesters zelf.
*
Er wordt gekeken naar het optimaliseren van het geluid van de kerk in Hulst.
*
Er is een beamer aangeschaft. Voor gebruik contact opnemen met de
kerkrentmeesters.
Kerkelijk werker
Leontien legt uit hoe ze te werk wil gaan.
*
Zaken die o.m. binnenkort aan de orde komen/onderzocht gaan worden:
Wat zijn onze drijfveren / wat zijn onze kwaliteiten? Welk type kerk zijn
wij als PG Oosthoek?
Dit alles moet ons helpen om te bepalen welke koers wij gaan varen als
kerkenraad.
*
Theorieën en methoden van Sake Stoppels en Simon Sinek worden
genoemd en zullen gebruikt worden. Een plan van aanpak wordt opgesteld
met daarin o.m. ingebouwde evaluatiemomenten
*
Een moment om Leontien tijdens een kerkdienst “in bediening te stellen”
en haar tegelijkertijd voor te stellen aan de gemeente, zal worden gepland.
Diaconie
Besproken wordt wat actueel is bij de Diaconie.
Onder meer: Woning Cloosterstraat 39 is door de Diaconie beschikbaar gesteld aan
Oekraïeners.
Gebruik Blauwe boekje - liturgieboekje
*
We besluiten het Blauwe Boekje met de verschillende liturgieën vanaf
heden weer te gebruiken in de kerkdiensten. Dit zal gecommuniceerd
worden met de gastpredikanten.
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*

Op een later moment kan het gebruik van het Blauwe boekje (vragen als:
welke liturgie past bij onze gemeente / hoe geven we vorm aan de
eredienst) meegenomen worden in een gemeente-overleg.

Pastoraat
De werkzaamheden van het Pastoraal team worden besproken. Er zal gevraagd
worden of het Team regelmatig verslag uit wil brengen aan de kerkenraad.
Verslag gemeente-ontmoeting – Kloosterzande - 13 februari 2022
De kerkenraad en de colleges vertellen waar ze mee bezig zijn op dit moment
en wat de aandachtspunten zijn.
Ook wordt meegedeeld dat er een kerkelijk werker binnenkort zal starten die
o.a. als opdracht krijgt om te onderzoeken hoe en of we als gemeente verder
kunnen. De bedoeling is dat heel de gemeente (betrokken leden maar ook de
leden die niet deelnemen aan de activiteiten) meegenomen wordt in dit
onderzoek.
Er is binnenkort een gesprek van de kerkenraad met de kerkelijk werker samen
met classispredikant Arie van der Maas, hierin zal de taakinvulling nog
besproken worden.
De volgende vragen (die iedereen op papier heeft gekregen) dienen als opzet om
het gesprek aan te gaan
1.
Hoe hoopt u dat onze gemeente er over 5 jaar uitziet?
2.
Heeft u ideeën over hoe wij als gemeente verder kunnen?
3.
Wat mist u in de kerk?
Opmerkingen vanuit de gemeente:
*
Oproep om meer mensen aan te moedigen om naar de kerk te komen.
Laten weten dat het waardevol en fijn is.
*
Oproep voor het Pastoraal Team – men is afhankelijk van input van de
gemeente. Laat het weten als u hoort dat er iemand extra aandacht
nodig heeft.
*
Ontmoeting is belangrijk. Ideeën die naar voren komen:
*
Elke zondag na de dienst koffie zou fijn zijn - mogelijkheid tot
ontmoeting
*
Evt. ook voor de dienst - koffie drinken - ontmoeting
*
Ontmoeting – samen geloven – samen kerk houden
*
In het Poorthuis een koffiemiddag – gericht op ontmoeting van
mensen uit Kloosterzande en omgeving.
*
Activiteiten/groepen zoals de Vrouwengroep zijn belangrijk
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*
*
*
*
*
*
*
*

Mogelijk opzetten van gespreks-/bijbelkring met onderwerpen die
vooral ouderen aanspreken
Inzetten op samenwerking is noodzakelijk
We missen sturing, stabiliteit en visie – een predikant zou dit kunnen
bieden
Kritisch zijn op welke voorgangers we uitnodigen. Belangrijk: Bijbelse
boodschap – “voeding” krijgen.
Lastenverlichting van mensen(vrijwilligers) kan mede bereikt worden
door verdergaande digitalisering (is bij de KRM doorgevoerd).
Leden die we niet zien bij activiteiten, wat is de reden?
Laten we ook bidden voor onze jongeren en de kinderen
Compliment voor wat er toch door de kerkenraad en anderen wordt
gedaan – gezien de moeilijke gemeentesituatie en de coronatijd.

N.a.v. het gemeente-overleg:
Diverse punten worden meegenomen in het onderzoek van onze kerkelijke
werker Leontien en samen met Leontien kijkt de kerkenraad wat er goed gaat,
maar ook wat er anders kan en moet. We vonden het fijn uw reacties te
horen en proberen er wat mee te doen. Mocht u nog opmerkingen hebben
n.a.v. vorenstaande, spreek gerust één van de kerkenraadsleden aan.
Van de kerkrentmeesters
Collectes en giften
Datum
13-03
20-03
27-03
03-04
10-04
17-04

Kerkvoogdij
€ 74,05
Kerk
€ 54,70
Kerk
€ 90,05
Kerk
€ 43,65
Kerk
€ 52,30
Kerk
€ 116,00
Kerk

Diaconie
€ 73,65
€ 80,46
€ 67
€ 77,66
€ 49,95
€ 143,85

Giften Diaconie
Doosjes Werelddiaconaat Libanon € 24,99
Ontvangen via Mart Verbrugge 2 maal € 10,00
Iedereen bedankt voor de gaven en de giften.
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Binnenlands Diaconaat
Werelddiaconaat Indonesië
KIA Missionair werk
KIA Moldavie
KIA JOP
Werelddiaconaat Libanon

MEEHELPEN?
Wilt u ook uw talent inzetten als vrijwiliger?
Neem dan contact op met het scribaat
scribaat@pgoosthoek.nl
06-48912812

Als kerkenraad vinden wij het belangrijk en ook leuk om allerlei zaken te
organiseren. Samen willen we verder met ons ons doel om samen het geloof uit
te dragen en samen het geloof te beleven. “Samen” houdt in…we kunnen het
niet alleen. Daarom zijn we op zoek naar mensen die ons willen helpen. Wilt u
eens kijken of er vrijwillgerswerk is wat bij u past?

Voor onze kerk in Hulst zijn wij op zoek naar 1 of 2 mensen die willen helpen bij
het verzorgen van de koffie en thee bij onze koffie-ontmoetingen na de
kerkdienst. Op dit moment hebben we al een vrijwilliger, maar het zou fijn zijn
als er meer mensen mee willen doen. Als we dan een rooster opstellen ben je
maar eens in de vier of zes weken aan de beurt.
Vindt u het leuk om te helpen met de koffie-ontmoetingen neem dan contact
op met scribaat@pgoosthoek.nl

12 mei 2022
12 mei 2022
16 oktober

09.30 uur
20.00 uur
10.00 uur

Vrouwengroep
kerk Hulst
Kerkenraadsvergadering
kerk Hulst
Kinderen in de kerk
kerk Hulst
m.m.v. basisschool de Wereldboom i.v.m.
de schoenendoosactie (Kerk- in Actie).
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