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Kerkdiensten
Na alle diensten - koffiedrinken
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
Zondag 26 juni, 10.00 uur, Kloosterzande, kindernevendienst
Voorganger: Ds. N. Roggeband-Baaij, Tholen
1e collecte: Binnenlands Diaconaat
2e collecte: Kerk
Zondag 3 juli, 10.00 uur, Hulst
Voorganger: Mevr. T. Werner, Tilburg
1e collecte: Werelddiaconaat India

2e collecte: Kerk

Zondag 10 juli, 10.00 uur, Kloosterzande, kindernevendienst
Voorganger: Ds. S. Ketelaar, Hoek
1e collecte: Diaconie
2e collecte: Kerk
Zondag 17 juli, 10.00 uur, Hulst, kindernevendienst
Voorganger: Ds. P. Overduin, Hulst
1e collecte: St. Amecet Oeganda
2e collecte: Kerk
Zondag 24 juli, 10.00 uur, Kloosterzande, kindernevendienst
Voorganger: Dhr. P. Morée, Wemeldinge
1e collecte: Schuldhulpmaatje, Hulst
2e collecte: Kerk
Zondag 31 juli, 10.00 uur, Hulst
Voorganger: Mevr. T. Werner, Tilburg
1e collecte: Mission Possible

2e collecte: Kerk
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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.
De kindernevendienst wordt voorbereid door Sarina Dekker of Jané Bierman.
Contact via: kindernevendienst@pgoosthoek.nl.
Of telefonisch via de scriba: 06-48912812
Er is een app groep voor de kindernevendienst, aanmelden kan via 0611717820.
Data kindernevendienst:
19-6
26-6
10-7
17-7
24-7
Oppasdienst voor de kleinsten
Enkel op aanvraag, doorgang afhankelijk van beschikbaarheid vrijwilligers.
Dit geldt voor reguliere kerkdiensten, maar ook voor kerkelijke feestdagen en
doopdiensten.
Mailt u naar : scribaat@pgoosthoek,nl of belt u de scriba: 06-48912812
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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 website van onze kerk kunt u deze website benaderen.
Meditatie
Verbinding
Ik weet niet hoe jullie zijn opgevoed, maar bij ons thuis gebruikte men altijd ‘je’
en ‘jij’. Zo sprak ik mijn ouders aan, mijn grootouders maar ook kennissen en
vrienden van mijn ouders die bij ons over de vloer kwamen. Dit was niet
onbeleefd, ik vermoed eigenlijk eerder het tegenovergestelde, een uitingsvorm
van vertrouwen.
Eens per jaar gingen we op familiebezoek in Holland. Ik verwonderde me altijd
over mijn neefjes en nichtjes, zij spraken mijn oma standaard aan met u. Ik
ervaarde dat destijds als afstandelijk.
In mijn vorige gemeente was het echter heel gebruikelijk om als aanspreekvorm
‘u’ te gebruiken, ook in de intieme sferen. Zo leerde ik dat ongeacht de
aanspreekvorm het de toon is die de muziek maakt, als u begrijpt wat ik bedoel.
Sinds mijn predikantschap in Axel ben ik steeds op zoek naar: verbinding;
relatie; gemeenschap. Hoe bouw ik mee aan een geloofsgemeenschap die meer
is dan een verzameling van individuen? Hoe help ik mensen om in relatie tot
elkaar het geloof te beleven? Hoe mag het onderlinge vertrouwen groeien
zodat veiligheid en vreugde en compassie ervaren worden in het kerk zijn.
Een voorbeeld. Een kleine, maar volgens mij belangrijke wijziging die we
proberen door te voeren is het noemen van de namen. De bloemen gaan
tegenwoordig niet meer naar meneer Zus en mevrouw Zo, maar naar Kees Zus
en Mien Zo. Om een gemeenschap te zijn is het van belang elkaar te kennen.
Het aanspreken van elkaar bij de naam is hierbij belangrijk.
Neeltje Maria Min schreef dat hele bekende gedichtje:
Mijn moeder is mijn naam vergeten.
Mijn kind weet nog niet hoe ik heet.
Hoe moet ik mij geborgen weten?
Noem mij, bevestig mijn bestaan,
Laat mijn naam zijn als een keten.
Noem mij, noem mij, spreek mij aan,
o, noem mij bij mijn diepste naam.
Voor wie ik liefheb, wil ik heten.
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Gekend en genoemd worden bij je naam!
In de Joodse verhaaltraditie is de geboorte van een mensenkind pas voltooid
wanneer zijn naam wordt uitgeroepen. Zolang je alleen maar adem haalt ben je
er nog niet echt, je wordt pas iemand wanneer je naam over je wordt
afgeroepen, je roepingsnaam.
Bijbels gesproken begint je leven niet bij je eerste ademhaling, maar met het
uitroepen van je naam. En bijbels gesproken eindigt je leven niet bij het
uitblazen van je laatste ademtocht, maar wanneer je naam niet meer geroepen
wordt.
Sommige worden nooit meer bij hun naam genoemd. Hoe zit dat bij jouzelf? Of
bij je vader of moeder. Ze zijn moeder en oma, en mevrouw, maar zijn ze ook
nog steeds Saartje of Nel of Marie. Die naam waarmee ze een leven lang zijn
aangesproken, die helemaal hoort bij wie ze zijn. Of zijn allen die hen zo
aanriepen mogelijk reeds zelf gestorven?
Ik weet het wel: u of jij, voor- of achternaam, nogmaals het is de toon die de
muziek maakt, maar toch…
Gekend worden bij je naam. Bij velen van onze doop klonk die uitroep uit Jesaja
43 ‘Ik heb u bij uw naam geroepen, gij zijt mijn’. God kent ons bij onze naam. Zo
mogen wij ook elkaar bij onze naam kennen. In de kerk zijn we misschien
allereerst vreemdelingen voor elkaar. Misschien zal die ander nooit een vriend
van je worden (en dat is tegelijkertijd het unieke en ook zo leuke aan de kerk, je
komt hier mensen tegen die je anders niet zou tegenkomen), maar we worden
opgeroepen om elkaar lief te hebben als broeders en zusters. Ik hoop dat we in
onze geloofsgemeenschappen mogen groeien in verbinding. En elkaar mogen
leren aanspreken ‘bij onze diepste naam’.
Ds. Jan Verlinde

Op 7 augustus a.s. is er een doopdienst gepland in Kloosterzande. Voorganger
zal zijn Ds. Overduin uit Hulst. De doop zal worden bediend aan Eva-Maria van
Blarikom en haar zusje Madeleine. We zien uit naar een mooie dienst.
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Als er meer ouders zijn die hun kind dan willen laten dopen, neemt u dan
contact met ons op.
Bij vragen over de kerkdiensten of andere zaken kunt u contact opnemen met
onze scriba, tel. 06-48 91 28 12.
Diensten in de maand mei:
We kijken terug op mooie en waardevolle kerkdiensten. 15 Mei was er een fijne
dienst in het teken van het ZWO-project Delta voor Indonesië – Thema van de
dienst “Voor wie ben jij goed nieuws?”
Verderop in dit blad leest u een terugblik over deze morgen.
Op 22 mei werd onze kerkelijk werker Leontien Slabbekoorn in bediening
gesteld. We zijn dankbaar dat Leontien zich aan onze gemeente heeft
verbonden om zo samen met ons te zoeken naar de weg die we als gemeente
kunnen gaan.
Leontien werd in bediening gesteld door Ds. Huub Smeets uit Spui, hij sprak de
zegen uit over haar toekomstige werk voor onze gemeente, hier (links) op de
foto samen met ouderling Kees van Deijk:
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Warm welkom in de PG Oosthoek
Op mijn keukentafel staat sinds zondag 22 mei jl. een prachtig en kleurrijk
boeket. Paars en roze bloemen, mijn lievelingskleuren. Eigenlijk houd ik van alle
boeketten die kleurrijk zijn! Het mooiste vond ik denk ik wel het kaartje wat
eraan vastgemaakt was. Binnenin staat: PG Oosthoek is mooier met jou. Dat
maakt mij warm, stil en verwonderd vanbinnen.
Kleurrijk, dat was ook de indruk die ik kreeg van deze gemeente. Kleurrijk,
dapper en standvastig. Een Gideonsbende. Die naam wordt wel eens gebruikt
voor een kleine groep strijders, die meestal als een voorhoede voor een grotere
groep optreedt.
In de korte periode dat ik voor jullie gemeente mag werken, is dat wat mij
opvalt. Hoe hard er wordt gewerkt. Zowel voor de schermen bij bijvoorbeeld
een feestelijke dienst bij mijn inbedieningstelling (alles staat piekfijn gereed),
maar zeker ook achter de schermen. Dat merk ik vooral wanneer ik aanschuif
tijdens een kerkenraadsvergadering. Zoveel werk op een paar schouders. Dat
houdt je wel even vol maar dat is niet duurzaam. Want van een te grote last op
je schouders krijg je klachten.
Zoals Leander Klanderman tijdens de dienst al aangaf, er is veel werk verzet en
vele keuzes zijn gemaakt. Van nu af aan mag ik een stukje oplopen met jullie als
gemeente.
Wat ga ik doen? In de kerkenraadsvergadering van 12 mei jl. is mijn plan van
aanpak besproken. Een document van een aantal pagina’s met moeilijke
termen. Ik zal in het kort waarom het moeilijk leest maar ook alvast verklappen
dat het vast om een herkenbaar iets gaat. Tijdens mijn opleiding aan de CHE
heb ik geleerd hoe je onderzoek doet. Daar komen een aantal stappen bij
kijken. Belangrijk is dat een onderzoek herhaalbaar moet zijn en helder moet
zijn hoe je iets onderzoekt. Zulke stappen beschrijf je in een plan van aanpak.
Vergelijk het maar met een kijkje in de keuken bij de bakker. Je bestelt bij de
bakker gewoon een rozijnenbrood, omdat je dat nodig hebt, maar je hoeft niet
te weten hoe lang de rozijnen moeten weken, hoeveel gram gist je gebruikt en
op welke temperatuur je het brood laat rijzen. In een plan van aanpak staan al
dit soort dingen.
Maar waar het om gaat is het brood. En in het geval van de PG Oosthoek:
toekomstbestendig gemeente zijn. Wat willen we achterhalen om goede keuzes
te kunnen maken voor de toekomst? Want er is heel veel te kiezen en heel veel
te doen. Wat past deze gemeente nu en hoe blijven de taken behapbaar? Waar
zijn de mogelijkheden voor deze gemeente? Waar liggen misschien kansen die
we op dit moment nog niet zien? Welke veranderingen zouden we kunnen en
willen maken? Maar bovenal….hoe blijven we een christelijke gemeente met
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het oog op Jezus Christus zelf? Op de website van de Katholieke Universiteit
Leuven ontdekte ik deze omschrijving van een christelijke gemeente: “Gestoeld
op het fundament van Jezus Christus, het Evangelie en de christelijke
spiritualiteit staan christelijke geloofsgemeenschappen telkens opnieuw voor
een viervoudige opdracht: vieren, verkondigen, gemeenschap vormen en
dienstbaar zijn’.
Wat heb ik tot nu toe gedaan en wat mag ik de komende tijd gaan doen?
De maanden april en mei heb ik vooral gebruikt om te praten met de
kerkenraadsleden. Wat is hun persoonlijke drive en wat is het startpunt van
waaruit we vertrekken? Dat heb ik nu grotendeels in beeld. De uitkomsten wil ik
binnenkort delen met de kerkenraad. Vervolgens wil ik graag de gemeenteleden
spreken om te ontdekken waar jullie als gemeenteleden en/of stadsbewoners
toekomst zien voor deze gemeente? Samen met de kerkenraad bespreek ik de
vorm en tijdstip; mogelijk zien we elkaar snel en mag ik jullie interviewen!
Daarnaast mag ik de kerkenraad ondersteunen met praktische zaken; er ligt
namelijk veel werk op het bordje van een aantal mensen.
Nog even terug naar het kleurrijke boeket en de kleurrijke gemeente. Op de
terugreis in de auto na afloop van de dienst bedacht ik me dat ook deze
gemeente een legstuk is van een groot mozaïek. De grote en groeiende
evangelische gemeenschap uit Veenendaal en omstreken (met de naam
Mozaïek) zegt over zichzelf dat ze een kunstwerk is van gebrokenheid. Wat ons
allemaal treft, in ons of in onze omgeving, is de gebrokenheid. Het is hier geen
paradijs op aarde, niet meer en nog niet. Toch zijn we zo welkom bij God, om
Hem te aanbidden, groot te maken. In gebrokenheid zijn we aan elkaar
gegeven, om elkaar tot een hand en een voet te zijn (zie 1 Kor. 12). Ik mag nu,
als kerkelijk werker en in de bediening gesteld door mijn collega ds. Huub
Smeets, tijdelijk met jullie oplopen. Zo mag ik even mijn plaats innemen, naast
alle onmisbare andere mensen in deze gemeente. Uit liefde. Want dat blijkt de
meest voortreffelijke weg! (1 Kor. 12: 31 en verder). Tot ziens in jullie
gemeente.
Met vriendelijke groet,
Leontien Slabbekoorn-de Muijnck
Kerkelijk werker
Mob. 06-20 80 44 51
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Waarvoor collecteren wij?
Toelichting op de collectedoelen van onze Diaconie
Zondag 12 juni : Palazolli
Palazolli vernoemd naar Mara Selvini Palazolli; zij was Italiaanse psycoanalyticus
en ontwikkelde een systematische gezinstherapie. Palazolli zet zich in Zeeland in
voor de psychosociale zorg van mensen en nabestaanden met kanker. Zoals
ontmoetingsmiddagen met lotgenoten, creatief bezig zijn en een luisterend oor
bieden aan hen die dit nodig hebben.
Voor meer informatie kunt u op de website kijken: www.palazollihuis.nl/page
Zondag 19 juni; Stichting De Melkkan
Stichting De Melkkan is een non profitorganisatie die zonder subsidies werkt en
alleen door vrijwilligers wordt gerund. Zij ondersteunen gezinnen in de
gemeente Hulst en omstreken die door financiële problemen hulp nodig
hebben. De Melkkan is vooral gericht op de kinderen in deze gezinnen.
Maar ook alleenstaanden die gezien willen worden in onze maatschappij.
Armoede is niet alleen een gebrek aan geld, je steuntje in de rug. Meer
zelfredzaamheid biedt De Melkkan ook
Meer lezen op: www.stichtingdemelkkan.jimdofree/evenvoorstellen/
Zondag 26 juni: Collecte Kerk in Actie - Binnenlands diaconaat
Hulp en perspectief voor mensen zonder papieren
Nederland telt zo’n 30.000 migranten zonder verblijfsvergunning. Velen van hen
zijn arbeidsmigranten, anderen bleven na een mislukte asielprocedure in
Nederland, bijvoorbeeld omdat het land van herkomst hen niet accepteert.
Ongedocumenteerden hebben weinig rechten en er is altijd de angst op
uitzetting. Diverse kerkelijke initiatieven, zoals de Wereldhuizen in Amsterdam
en Den Haag, de Pauluskerk in Rotterdam en Villa Vrede in Utrecht helpen met
advies en dagbesteding en stimuleren zo de veerkracht van deze mensen.
Meer lezen op: www.kerkinactie.nl/hulpongedocumenteerden
Zondag 3 juli: Collecte Kerk in Actie - Werelddiaconaat
India: Onderwijs geeft kansarme kinderen een toekomst
In India worden duizenden kasteloze Dalit-kinderen achtergesteld en
buitengesloten. Schooluitval is bij hen erg hoog hierdoor. Samen met een
Indiase partnerorganisatie wil Kerk in Actie via deze kinderen het
onderdrukkende kastensysteem doorbreken. De organisatie biedt de kinderen
voor en na schooltijd huiswerkbegeleiding, muziek-, dans- en sportlessen. Zo
krijgen ze zelfvertrouwen en verbeteren hun schoolprestaties. De organisatie
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besteedt ook veel aandacht aan het verbeteren van de thuissituatie en het
gezinsinkomen, om zo samen met kinderen en ouders de armoede te
doorbreken.
Meer lezen: www.kerkinactie.nl/onderwijsindia
Zondag 10 juli: 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.
Zondag 17 juli: 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.
Meer lezen: www.defigurant.nl
Zondag 24 juli: SchuldHulpMaatje Zeeuws-Vlaanderen (Hulst)
Het uitgangspunt van Schuldhulpmaatje is, dat elk mens waardevol is en een
uniek en geliefd schepsel van God, gelijkwaardig aan ieder ander. De cultuur
binnen SchuldHulpMaatje wordt gekenmerkt door onze kernwaarden.
SchuldHulpMaatje is erop gericht om mensen met (dreigende) schulden
vroegtijdig te bereiken en hulp te bieden via internet en met getrainde
vrijwilligers, die deskundig en op persoonlijke wijze kunnen helpen naar een
schuldenvrij leven. Begeleiding in gedragsverandering en financiële
zelfredzaamheid staan daarbij centraal.
Meer lezen: https://schuldhulpmaatje.nl/locatie/zeeuws-vlaanderen/
Zondag 31 juli: Mission Possible
Mission Possible is een hulpverleningsorganisatie die zich met name richt op
jonge vrouwen die verslaafd zijn of slachtoffer zijn van huiselijk geweld,
kinderen en jeugd uit probleemgezinnen in landen uit (invloedsfeer van) de
voormalige Sovjet-Unie-staten. Dit doen zij vanuit christelijke bewogenheid,
zonder onderscheid naar afkomst, godsdienst, seksuele geaardheid of wat ook;
dit in navolging van de opdracht van Jezus, zoals dat beschreven staat in
Mattheüs 25:35-40. De hulpverlening bestaat uit het geven van psychologische,
10

materiële en juridische hulp aan probleemgezinnen en het ondersteunen van
deze gezinnen in het opvoeden van hun kinderen.
Meer lezen: www.missionpossible.nl/over-mission-possible
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!!
Kerkenraad 2022

V.l.n.r. Ineke Proost (scriba), Mart Verbrugge (diaken), Sarina de Schepper
(diaken), Geraldine van Heesch (diaken), Leander Klanderman (ouderlingkerkrentmeester), Kees van Deijk (ouderling)
Op de voorgrond: Leontien Slabbekoorn (kerkelijk werker)
(Jan Karremans (diaken) ontbreekt op de foto)
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Uit de kerkenraadsvergadering van 12 mei 2022
Naar aanleiding van verslag vorige vergadering 31 maart 2022
• We kijken of we Contextueel Bijbellezen vanaf volgend seizoen weer
kunnen opstarten.
• Voortgang Pastoraal Team heeft de aandacht.
Scribaat en Moderamen
• Aandacht voor uitnodiging voor heropening in weekend 2-3 juli van
Goede Herder kerk Terneuzen.
• De lessenaar die in Hulst in het liturgisch centrum stond komt niet
terug. Mede omdat het, door het plaatsen van een kast voor de
beamer, te vol werd.
• In de dienst van Pinksteren – 5 juni in Hulst – zal de doopvlinder van
Kato worden uitgereikt aan de familie Leenknecht.
• Zondag 7 augustus is er een doopdienst in Kloosterzande. Eva-Maria v.
Blarikom en haar zusje Madeleine zullen worden gedoopt.
• Het rooster voor verschijnen van de KIM in 2023, opgesteld in overleg
met de redactie van het kerkblad, wordt goedgekeurd.
Notitie “Als de gemeente klein en kwetsbaar wordt” en vacatures kerkenraad
Er wordt een extra vergadering gepland om deze notitie te bespreken en een plan
van aanpak te maken i.v.m. de vacatures binnen de kerkenraad.
De kerkenraad is momenteel onderbezet, dit zal officieel gemeld worden bij de
Classis.
De taak van voorzitter wordt vanaf september 2022 vacant binnen de kerkenraad.
Leontien zal technisch voorzitter worden. Er zal ook een voorzitter vanuit het college
moeten worden aangesteld, dit komt op de agenda voor de volgende vergadering.
We denken nog na over de definitieve samenstelling van het Moderamen vanaf
september.
Plan van aanpak werkzaamheden Leontien Slabbekoorn
De kerkenraad heeft het plan van aanpak ontvangen en doorgenomen.
Leontien zoomt in op de deelvragen. We bespreken de deelvragen en kiezen bij het
aanpakken van de probleemstelling voor het “benaderen vanuit een probleem”.
Plan van aanpak wordt goedgekeurd.
Regelmatig zal Leontien de gemeente inlichten middels een stukje in de Kerk in
‘t Midden.
Er zullen “ijkpunten” zijn tussendoor. Leontien zal de Kerkenraad regelmatig op de
hoogte brengen.
We spreken af dat Leontien de komende tijd kijkt hoe het Pastoraal Team loopt
en zal in samenspraak met het team er verder vorm aan geven.
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Leontien heeft een bijeenkomst van de vrouwengroep bijgewoond. Besproken is
dat Leontien, nadat het onderzoek (zie Plan van aanpak) is afgerond, een training
“True you” zal verzorgen voor leden van de vrouwengroep en anderen die hier
interesse in hebben. Mogelijke aanvang van deze training: januari 2023.
Diaconie
Vanwege de wijziging in de bezetting bij de Diaconie worden de bevoegdheden
t.a.v. de bankzaken aangepast.
Voorlopige data voor het Avondmaal worden komende Diaconievergadering
besproken en teruggekoppeld naar scriba
Kerkrentmeesters
Momenteel wordt de klok in Hulst niet geluid. Er zit speling op de klok zelf, dit
levert gevaar op. Er wordt aan gewerkt om dit op te lossen.
Bij de 4-mei viering in Kloosterzande waren de stoelen een kwartslag gedraaid,
aanwezigen hadden zo zicht op de plaquette van de gevallenen in WO II.
ZWO
Op zondag 15 mei vond er een themadienst plaats in de Hof de Zandekerk
Kloosterzande.

Samen met zo’n 50 aanwezigen hebben we op deze zonovergoten dag
stilgestaan bij het thema “Voor wie ben jij goed nieuws?”.
Ds. Pieter Overduin verbond het thema van de dienst aan het goede doel Delta
voor Indonesië, waar kerk-in-actie consulent Menno Hanse ons wat meer over
vertelde. We gingen samen de natuur in en met elkaar in gesprek. Gezamenlijk
genoten we van een verrassende lunch met een Indonesisch tintje, verzorgd
door Sri Ros met de vrouwengroep.
Fijn om op deze manier elkaar te leren kennen buiten de kerkbanken en
gedachten te delen!
Gedachten:
Op ‘t juiste moment er zijn
Het geeft een goed gevoel als je van waarde kunt zijn
Liefdevolle intentie, vriendelijk zijn, een vertrouwensband krijgen
Samen dingen doen
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We zullen het totaal van opgehaalde gedachten, later nog verder met u delen!
Opbrengst:
Donatiepot:
Familie van Vooren had stekjes van tuinplanten gekweekt, het opgehaalde
bedrag werd door hen gedoneerd. Iedereen die aanwezig was kon een
vrijwillige donatie doen.
Het totaalbedrag was ruim 500,00 euro.
Dit bedrag komt als extra gift ten goede aan Dreamhouse, dat is een van de 3
deelprojecten binnen het totaalproject van de Delta voor Indonesië.
Collecte:
De diaconie collecteopbrengst van 15 mei gaat naar het totale CZWO project
Delta voor Indonesië.
Bloembollen:
En dan zijn er ook ruim 60 zakjes bloembollen besteld twv 5,00 euro per zakje,
dit bedrag wordt ook overgemaakt voor De Delta voor Indonesië .

Elders in dit en/of volgende kerkbladen zal onze penningmeester de precieze
bedragen vermelden.
We kijken terug naar een fijne dag met onze gemeente!
Mirjam van Blarikom en Sarina de Schepper-Dekker.
Foto’s van deze dienst zijn te vinden op onze website.
Van de kerkrentmeesters
We zijn op dit moment met een aantal zaken als college aan de slag. Zo is er
sinds kort een beamer geïnstalleerd in de kerk in Hulst, met daarom heen een
mooie kast gebouwd. Verder zijn we bezig met een nieuw ontwerp voor de
kerktuin in Hulst. We hopen dat we dit jaar de tuin nog kunnen aanpakken in
Hulst en wat kunnen moderniseren.
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Verder zijn we als college in de afrondende fase van de jaarrekening 2021.
Zodra deze rond is zal deze weer in te zien zijn. We zullen dit dan vermelden in
de KIHM.
Collectes en giften
Datum
24 apr
1 mei
8 mei
15 mei
22 mei
29 mei

Kerkrentmeesters
€ 61,60
Kerk
€ 55,07
Kerk
€ 84,40
Kerk
€ 62,40
Kerk
€ 66,65
Kerk
€ 66,60
Kerk

Diaconie
€ 65,75
€ 60,15
€ 66,30
€ 107,80
€ 74,10
€ 60,80

St Leergeld
Bloemen
KIA Nigeria
CZWO
Jeugddorp de Glind
Samen voor zin

Giften Diaconie
De actie op 15 mei voor Dream House in Indonesië van CZWO heeft het mooie
bedrag opgebracht van € 503,40.
Iedereen bedankt voor de gaven en de giften.
LEZING ROUWZORG REGIO 0114 OP 12 APRIL 2022
‘Het hart vergeet niet… weet nog als de dag van gisteren…’

Het was een verhelderende lezing door Manu Keirse over rouw en dementie
aan de hand van voorbeelden uit de praktijk en vanuit zijn persoonlijke
ervaring.
Hij roept op om bij dementie zolang mogelijk te blijven kijken naar de mens die
hij/zij is. Het is niet omdat iemand het niet meer weet dat hij/zij ook niet meer
15

kan voelen ! Of zoals Huub Buijssen zegt : Het hart dementeert niet !
Het begrijpen van de emoties kan helpen.
In 3 generaties vertelt Manu 3 verhalen waaruit blijkt dat we verder moeten
kijken dan het verhaal bv. naar het gemis aan warmte, aanraken en dat
verhalen van toen de geschiedenis kunnen terugbrengen.
Kleinkinderen kunnen soms met hun onbevangenheid door de emoties prikken.
Want de dementerende mens geraakt zichzelf en de partner beetje bij beetje
kwijt. Dat gaat gepaard met wisselende emoties als bij rouw.
Het is een weg waarvan we de uitkomst kennen maar niet de lengte.
Je kan je er niet op voorbereiden. Voor de wederhelft is het als een soort van
fantoompijn waar geen medicijn voor is. De persoon is er nog terwijl je al in
een palliatieve situatie zit die 7 tot 9 jaar kan duren en chronische rouw kan
veroorzaken. Er is vaak te weinig zorg aan het begin van Alzheimer en geen
opvang voor de omgeving.
Daarom is het belangrijk om de wortels van onze eigen emoties te kennen.
Daar kunnen we met 5 vragen zicht op krijgen (link naar het verslag op de
website).
Bij dementie heb je verschillende vormen van verlies (link naar de website).
Waardevolle tips zijn :
- Boos zijn kan ook verdrietig/angstig zijn
- Goed luisteren – het verhaal heeft soms méér logica
- Bij klagen, niet focussen op de klacht maar op het gevoel
- Rustig/traag praten met aanraken en vasthouden
- Óók kijken naar wat wél goed is
- Leven in het hier en nu : het heeft wél zin óók al vergeet hij ‘t straks
- Blijf praten ! en gebruik het non-verbale (toon/aankijken)
- Luister goed naar mantelzorgers (zij overlijden eerder door stress)
- Besef dat de persoon zijn geheugen verliest (zie verslag op de website)
- Wees als omgeving de schatbewaarder van het verleden
- Positieve herinneringen zijn heel belangrijk.
- Zoek manieren om de persoon te betrekken en neem samen
beslissingen want de behoeften blijven als bij ieder ander
- Focus niet op de categorie dementie maar op het individuele verhaal
- LACHEN begrijpt men tot de dood.
Het diverse publiek (87 pers.) vond de avond zeer de moeite waard.
We danken Manu Keirse voor de unieke manier waarop hij opkomt voor
rouwenden en in het bijzonder voor wie met dementie moeten omgaan.
(Verslag door het rouwzorgteam)
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Twee gedichten

Mensen die aan depressies lijden zijn vaak ongezien, terwijl zij echt wel kampen
met veel moeilijkheid. Eigenlijk zou het hebben van depressies net zo
bespreekbaar moeten zijn, als suikerziekte of een andere ziekte, om de taboe te
doorbreken. Want ook deze mensen met depressies hebben medicijnen nodig
om zich beter en meer mens te voelen.
Ik vind dat het gedicht dit erg mooi weergeeft.
Helaas heb ik ook te kampen met depressies.
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Ook omdat ik weet dat meer mensen strugglen, zeker na de Covid-19 dit nog
duidelijker/ heftiger is, en je naast een depressie ook nog altijd mens blijft en
een persoon bent. Je bent niet je ziekte, het is een deel van jou.
En ook daarom is een positiever gedicht een mooie positieve versie ook mooi,
want God helpt.

Met vriendelijke groet,
Geraldine van Heesch
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Komende activiteiten uitgaande van Stichting de kerk in klooster:
Zondagmiddag 12 juni vanaf 14.30 uur in de kerktuin van de Hof te Zandekerk:
optreden door K.H. Sint Cecilia. De toegang is vrij.

Zomeropenstelling Hof te Zande kerk:
Op elke zondagmiddag in de maanden augustus en september kan de kerk
worden bezichtigd en is er een gids aanwezig om u een en ander te vertellen.
Openingstijden van 14.00 – 16.00 uur.
Op zaterdag 13 augustus is er het Bernardusfeest in de kerktuin.
Van 12.00 – 18.00 uur kunt u hier terecht voor ambachtelijke producten en
demonstraties.
Ook hier is de toegang vrij. En kunt u genieten van de heerlijke ambiance,
consumpties en een loterij. De opbrengsten komen zoals altijd ten goede aan
het onderhoud van de monumentale kerk.

23 juni

09.30 uur Vrouwengroep

Kerk Hulst

23 juni

20.00 uur Kerkenraadsverg.

Poorthuis Kloosterzande

9 sept.

19.30 uur Vredesdienst – Taizédienst Kerk Hengstdijk

6 oktober

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