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Kerkdiensten
Na alle diensten - koffiedrinken
Zondag 11 september, 10.00 uur, Hulst, kindernevendienst
Voorganger: Ds. P. Overduin, Hulst
1e collecte: Jong Protestant
2e collecte: Kerk
Zondag 18 september, 10.00 uur, Kloosterzande – aandacht jaarthema
Prot. Kerk, kindernevendienst
Voorganger: Mevr. A. Koeman – v.d. Berg, Rilland
1e collecte: CZWO Project
2e collecte: Kerk
Zondag 25 september, 10.00 uur, Hulst
Voorganger: Ds. M. van Manen, Breskens
1e collecte: Kerk in Actie - Zending

2e collecte: Kerk

Zondag 2 oktober, 10.00 uur, Kloosterzande, startzondag
Voorganger: Mevr. L. Slabbekoorn-de Muijnck, Driewegen
1e collecte: Kerk en Israël
2e collecte: Kerk
Zondag 9 oktober 10.00 uur, Hulst
Voorganger: Dhr. P. Morée, Wemeldinge
1e collecte: Leger des Heils

2e collecte: Onderhoudsfonds

Zondag 16 oktober, 10.00 uur, HULST, dienst in samenwerking met
Basisschool De Wereldboom, Hulst (Kinderen in de kerk, geen
kindernevendienst)
Voorganger: Dhr. T. van Teijlingen, Goes
1e collecte: St. Amecet Oeganda
2e collecte: Kerk
Zondag 23 oktober, 10.00 uur, Kloosterzande, kindernevendienst
Voorganger: Ds. G. v.d. Weerd, Geertruidenberg
1e collecte: CZWO project
2e collecte: Kerk
Zondag 30 oktober, 10.00 uur, KLOOSTERZANDE
Voorganger: Dr. Nel Roggeband-Baaij, Tholen
1e collecte: Ned. Bijbelgenootschap
2e collecte: Kerk
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Zondag 6 november, 10.00 uur, Hulst – Dankdag - Heilig Avondmaal,
kindernevendienst
Voorganger: Ds. P. Overduin, Hulst
1e collecte: Dorcas
2e collecte: Kerk
Zondag 13 november, 10.00 uur, Kloosterzande, kindernevendienst
Voorganger: Ds. T. Veldhuizen, Zandhoven
1e collecte: Prot. Soc. Centrum Antwerpen
2e collecte: Restauratiefonds
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 kindernevendienst:
11-09-2022
18-09-2022
16-10-2022
Kinderen in de Kerk. Geen kindernevendienst
23-10-2022
06-11-2022
13-11-2022
20-11-2022
18-12-2022
25-12-2022
De kindernevendienst wordt voorbereid door Sarina Dekker, Jané Bierman of
Marwien de Jong.
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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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
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
Voor we beginnen…….
Voor we beginnen aan een vakantie bereiden we ons voor. Waar gaan we
naartoe? Wat nemen we mee? Hoe gaan we? Veel vragen komen dan boven.
Dit geldt ook aan het begin van een nieuw schooljaar. Welke boeken moet ik
hebben? Zijn de schrijfspullen op orde?, al hoewel meer getoetst dan
geschreven wordt. Hoe ga je naar school? Is de fiets in orde of is het
abonnement op tijd geregeld? Het vraagt allemaal voorbereiding en vele
checklijstjes worden gemaakt en goed gecontroleerd om niet voor
onaangename verrassingen komen te staan. Een goede voorbereiding is
belangrijk. Een oud gezegde luidt: “Goed ingezeept is half geschoren”. Zo is het
ook aan het begin van een nieuw seizoen in de kerk. Lijsten worden ingevuld
om diensten ordelijk te laten verlopen. Zijn de sprekers, kosters, organisten,
koffiezetters, kinderoppassers, en wat al niet meer geregeld. Zijn er thema’s die
aan de orde dienen te komen. Zonder inzet van mensen, vrijwilligers, houdt de
kerk geen stand. Er zijn dringend arbeiders nodig in de wijngaard!
Zeker na de lockdown zijn we toe aan een “lockup”, een opwekking!
We mogen weer beginnen na een vervelende coronaperiode, de draad weer
oppakken!
Daarom is het goed om voor we beginnen aan de winterperiode de klokken
gelijk te zetten en enthousiast weer aan de slag te gaan. Voor we beginnen is
het volgende van belang:
Jezus zegt in Mt 6:25 “Zoek eerst het koninkrijk van God en Zijn gerechtigheid,
dan zullen alle andere dingen je erbij gegeven worden”. Hij wil ons alles geven
wat we nodig hebben om op een enthousiaste wijze aan de slag te gaan. Onze
voorbereiding is ons richten op Hem.
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Een oud lied luidt:
Voor we beginnen willen we zingen
en tot U zeggen: U zij eer.
Wij willen vragen: wees alle dagen
met heel uw kerk en met uw wereld, Heer.
Romeinen 12:9-20 gaat over de gemeente van toen, maar is ook nu zeker nog
actueel, juist in deze brief gaat het over de gerichtheid op elkaar binnen de
gemeente, om samen een gemeenschap te vormen. Enkele voorbeelden: ‘Laat
de liefde ongeveinsd zijn’ (vers 9), ‘Heb elkaar hartelijk lief met broederlijke
liefde. Ga elkaar voor in eerbetoon’ (10), ‘Wees deelgenoot in elkaars noden’
(13), ‘Wees eensgezind onder elkaar’ (16). Net als toen Paulus deze brief
schreef, is het ook nu niet vanzelfsprekend dat deze dingen in de gemeente
gevonden worden. Maar we kunnen en moeten er wel aan werken.
Vooral in vers 11-12 komt dat naar voren: ‘Wees niet traag wat uw inzet
betreft. Wees vurig van Geest. Dien de Heere. Verblijd u in de hoop. Wees
geduldig in de verdrukking. Volhard in het gebed.’ Juist ook nu is het nodig om
elkaar dit voor te houden.
Om te beginnen wordt ‘Enthousiasme gezocht!’
Het oude lied gaat verder:
Leer ons te leven, liefde te geven,
zo U te dienen allermeest.
U, onze Here, zij lof en ere,
U God de Vader, Zoon en Heil’ge Geest.
In diezelfe Paulusbrief staat ook:
‘Laat uw enthousiasme niet bekoelen, maar laat u aanvuren door de Geest’.
(11)
Samen een goed winterseizoen toegewenst,
Jan-Frans Mulder
Bericht
Lieve gemeenteleden,
Regelmatig ontvang ik van jullie appjes, mailtjes en een berg kaarten.
Hierin ervaar ik jullie warme belangstelling en zorg voor mij en onze situatie.
Dank jullie wel hiervoor.
Momenteel heb ik een zware depressie en lastige persoonlijke
omstandigheden. Er is een hulptraject opgestart.
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Regelmatig schiet de bewerkte tekst uit Psalm 121 mij te binnen: "Ik hef mijn
ogen op naar de bergen, waar komt mijn hulp vandaan? Mijn hulp is van U,
Heer...". Op weg naar betere tijden.
Hartelijke groet,
Leontien Slabbekoorn-de Muijnck

Terugblik en komende diensten
We kijken terug op een mooie doopdienst op zondag 7 augustus in de Hof te
Zandekerk in Kloosterzande. Tijdens de dienst werden Madelein van de Zande
en haar zusje Eva Maria van Blarikom gedoopt, voorganger was ds. Overduin.
We genoten tijdens deze dienst onder meer van prachtige muziekstukken,
uitgevoerd op cello en piano.

Foto: Doop van Eva Maria van Blarikom
Na de dienst konden we genieten van koffie en iets lekkers in de tuin van de
kerk.
Onderstaand gedicht was afgedrukt op de liturgie, een gedicht voor de
dopelingen:
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Ik wens je twee stevige voeten
Om door het leven te gaan
Ik wens je twee stevige handen
Om andere bij te staan
Ik wens je een mond
Om te lachen met vrienden die vrolijk zijn
Maar ook om mensen te troosten
Bij tegenspoed en pijn
Ik wens twee heldere ogen
Om te zien wat kwaad is of goed
Dan zul je altijd weten
De weg die je volgen moet
Ik wens je een liefdevol hart toe
Een hart dat mensen bemint,
Maar vooral Gods zegen
Wordt heel gelukkig, lief kind!
Op zondag 18 september hoopt Annemieke Koeman – v.d. Berg voor te gaan bij
ons.
In veel kerken wordt die zondag (of het hele weekend van 17/18 september) de
startzondag gevierd, met aandacht voor het thema dit jaar van de Protestantse
kerk – “Aan tafel”.
Wij hebben er dit jaar voor gekozen de startzondag twee weken later, op
zondag 2 oktober te houden. Zondag 18 september is er dus een reguliere
kerkdienst, voorganger Annemieke Koeman zal in deze dienst wel wat vertellen
over het jaarthema.
Na de dienst van 18 september worden de bestelde tulpenbollen uitgedeeld.
Mensen die er rondom de ZWO themadienst besteld hadden, kunnen ze
18 september (of in de zondagen daarna) in ontvangst nemen.
De opbrengst van de 64 bestelde zakjes kwam ten goede aan het
Ontwikkelingsproject De Delta voor Indonesië (van Kerk in Actie).
Voor vragen kunt u terecht bij de ZWO/diaconie, Sarina de Schepper.
diaconie@pgoosthoek.nl
Zondag 2 oktober vieren we in de Hof te Zandekerk in Kloosterzande onze
startzondag, deze zondag staat in het teken van het nadenken over de
toekomst van onze gemeente. Voorganger is onze kerkelijk werker Leontien
Slabbekoorn. Elders in de Kerk in ’t Midden leest u hier meer over.
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Om praktische redenen is er op de zondagen 9 oktober en 16 oktober twee keer
achter elkaar dienst in Hulst en de twee zondagen erna (23 oktober en 30
oktober) dienst in Kloosterzande.
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
Zondag 4 september : Werelddiaconaat Myanmar
Gezinnen in Myanmar die kinderen hebben die gehandicapt zijn, zijn extra
kwetsbaar. Ze behoren vaak tot de allerarmsten en hebben te maken met hoge
medische kosten. Kerk in Actie ondersteunt deze gezinnen met zorg en
revalidatie, maar ook met het vinden van werk. Daarnaast krijgen kerken en
sociale gemeenschappen voorlichting en training hoe zij mensen met een
beperking een volwaardige plek kunnen bieden en hen diaconaal kunnen
ondersteunen.
Zondag 11 september : Collecte Jong Protestant
De kerk is een thuis voor jongeren. Jongeren zijn de toekomst van de kerk. Des
te belangrijker dat zij zich er thuis voelen en dat ze zich serieus genomen voelen
en een volwaardige stem mogen hebben.
Zondag 18 september : CZWO Project
Zie de uitleg bij zondag 23 oktober 2022
Zondag 25 september: KIA Zending
Kerk in Actie zending voor Colombia. Colombia werd tientallen jaren geteisterd
door een gewapend conflict. In 2016 werd er een Vredesakkoord gesloten
tussen de regering en de FARC. Vrouwen uit verschillende kerken verenigden
zich voor een vreedzame samenleving. Zij willen vrouwen die slachtoffer zijn
van geweld tot steun zijn en zetten zich in voor verzoening en vredesopbouw.
De helende kracht van bijbelverhalen is hierbij een belangrijke inspiratiebron.
Zondag 2 oktober : Israël Zondag
Voor de Protestantse Kerk is de relatie met het Joodse volk een wezenlijk
onderdeel van de eigen identiteit. Daarom bezinnen wij ons op de Joodse
wortels van ons geloof en bevorderen we het gesprek tussen Joden en
Christenen. Ook staan wij op tegen antisemitisme. In Israël steunen wij o.a. het
werk van Nes Ammim, de internationale christelijke gemeenschap.
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Zondag 9 oktober : Leger des Heils
Leger des Heils is er voor iedereen, voor mensen zonder helper. Het maakt hen
niet uit welke achtergrond je hebt, of welke levensovertuiging je hebt. Iedereen
kan een beroep doen op het Leger des Heils. Het Leger des Heils gelooft in
kansen voor iedereen, omdat iedereen er toe doet.
Zondag 16 oktober: Stichting Amecet Oeganda
Amacet n’ainapakin oftewel ‘Schuilplaats van vrede’ biedt kansarme zieke
kinderen een tijdelijk onderkomen en verzorging. Els van Teijlingen, de zus van
Theo van Teijlingen bezocht in 2001 Oeganda en werd geraakt toen ze met
eigen ogen zag welk lot sommige kinderen te wachten stond, omdat ze ziek
waren en hulp van eigen ouders of familie te kort schoot. Het gebeurt dat er
een kindje wordt geboren waarvan de moeder sterft tijdens de bevalling of niet
in staat is om het kindje de juiste verzorging te geven omdat ze zelf ziek is of het
baby’tje ernstig ziek is. Ook armoede speelt een grote rol of het kindje kan
worden verzorgd. Haar bewogenheid en de wil om hier wat mee te doen
heeft geleid tot de oprichting van dit prachtige opvanghuis. Sinds die tijd
hebben al meer dan 1000 kinderen hulp gekregen. Sommige kinderen waren
niet te redden maar ontvingen wel de liefdevolle verzorging tot het einde van
hun te korte leventje.
Zondag 23 oktober: CZWO project
Meer dan 50 gemeenten uit Zuid-West-Nederland ondersteunen samen “Kerk
in Actie” voor kwetsbaren in Indonesië. Onder de naam ‘Delta voor Indonesië
worden voor een periode van 3 jaar verschillende partners ondersteund op de
eilanden Java en Papoea. Er krijgen 3 projecten extra aandacht: Duurzame
landbouw, Opvang van straatkinderen en het opleiden van vrouwen.
Meer lezen: https://kerkinactie.protestantsekerk.nl/over-kerk-in-actie/onzethemas/delta-voor-indonesie
Zondag 30 oktober : Nederlands Vlaams Bijbelgenootschap
Het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap (NBG) brengt de Bijbel dichtbij.
Onze missie is dat iedereen in binnen- en buitenland de Bijbel kan ontdekken,
ervaren en doorgeven.
Want in de bijbel horen wij Gods boodschap en liefde voor de wereld, die ons in
beweging brengt en ons pad verlicht
Zondag 6 november – Dorcas
Dorcas werkt aan blijvende verandering in het leven van de allerarmsten in
dertien landen in Afrika, Oost-Europa en het Midden-Oosten.
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De hulp van Dorcas is nooit vluchtig, maar altijd gericht op blijvende
verandering. Ze werken bijvoorbeeld aan het creëren van sociale vangnetten
rondom kwetsbare mensen, zodat zij de zorg krijgen die zij nodig hebben. Ze
trainen hen in weerbaarheid en veerkracht, zodat zij weer zelfvertrouwen
hebben. En ze ondersteunen mensen in ondernemerschap, zodat zij weer
genoeg inkomen hebben om goed voor zichzelf te zorgen. Wat een mooi
streven!
Zondag 13 november - 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.
Onze kerk collecteert regelmatig voor het PSC in Antwerpen en steunen zo deze
mooie organisatie.
2 oktober: De toekomst van onze gemeente
De kerkenraad en ik betrekken de gemeenteleden zondag 2 oktober actief bij
onze wens samen na te denken over de toekomst van de gemeente. Deze
dienst zal in het teken staan van toekomstbestendigheid. We ervaren
kwetsbaarheid in onze gemeente met grote vragen: wat is belangrijk voor ons?
Of misschien is het beter te vragen: "Wie is belangrijk voor ons"?
Als kerkelijke gemeente dragen we een grote schat in ons, al is het dan in een
aarden pot. Over deze tekst wil ik in de genoemde dienst met jullie nadenken.
We zijn blijkbaar, ook als christelijke gemeente, kwetsbaar. De apostel Paulus
schrijft dit in de brief aan de Korintiërs (2 Kor. 4:7) en hij vervolgt: "We dragen
in ons bestaan altijd het sterven van Jezus met ons mee, opdat ook het leven
van Jezus in ons bestaan zichtbaar wordt' (2 Kor .4:10). In deze spanning leeft
de kerk, ook PG Oosthoek. En de kerk weet zich geroepen om in deze spanning
te volharden in geloof en vertrouwen.
Kwetsbaarheid kan in de gemeente op vele manieren worden ervaren.
Gemeenten kunnen van buitenaf en binnenuit door problemen en zorgen
worden gekweld. Er kunnen zorgen zijn om groei van de gemeente en er
kunnen zorgen zijn door krimp of een veelheid van mogelijkheden omdat er nu
eenmaal zoveel werk te doen is.
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Maar laten we beginnen bij de Schat, die uitpakken en kijken hoe we vanuit
onze specifieke kwetsbaarheid verder kunnen met deze schat. Want we hébben
nu eenmaal deze schat. En de schat heeft gestalte gekregen in Jezus Christus en
van hieruit onze kerk en daar mogen we handen en voeten aan geven. Dat doen
we door middel van ons geloof bijvoorbeeld in vieringen. Een andere mogelijke
kwaliteit van gemeentezijn is het gevoel van erbij horen en het dienen en het
geloof te delen.
In de brief van de kerkenraad die u misschien al tijdens de dienst heeft
ontvangen, gaat het over een interview. In de dienst van 2 oktober wil ik graag
in kaart brengen waar jullie als gemeenteleden toekomst in zien en wat jullie
waarderen in deze gemeente. De komende weken ga ik dat verder
voorbereiden, samen met de liturgie voor de viering. Ik hoop op een goede
ontmoeting met de Eeuwige en elkaar en dat we ervaren dat we door de
breekbare kruik kostbaar licht kunnen verspreiden.
Hartelijke groet,
Leontien Slabbekoorn-de Muijnck
Van ds. Vrouwkje Dees - Prot. gemeente Zuidwesthoek
VOORUUTKIEKE
Het is 2 januari 2022, eindelijk is het zover.
De nieuwe predikant begint vandaag formeel. Het werd een digitaal gebeuren.
De bevestiging vond plaats in een gezamenlijke dienst met de PKN- gemeente
van Oostburg. Op een handvol mensen na, niemand te bekennen in de kerk. De
zoveelste coronagolf hield Europa in de greep. Dus was het devies houd afstand
en kom vooral niet bij elkaar!
Dat is nog eens een begin.
U mocht het thuis op afstand mee horen. Voor mij werd het heel duidelijk dat
een digitale kerk leuk klinkt, maar dat daar weinig geluid in zit. Laat staan dat je
elkaar ontmoet van aangezicht tot aangezicht. Een verborgen God die we nu
nog niet van aangezicht tot aangezicht kunnen ontmoeten is al heel wat. Wat
moet het met de kerk als we daar elkaar niet recht in de ogen kunnen kijken.
Wat is een kerk zonder mensen?
Het is 4 juli 2022, de dag erna.
De afterparty is begonnen; de halve kerkenraad is bezig om de boedel te
scheiden en het serviesgoed van de dag ervoor weer op de juiste plaats te
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krijgen. Maar goed ook, we werken niet met wegwerp bordjes, met plastic
messen en vorken; we zijn geen wegwerpmaatschappij. Gelukkig maar, want
met die plastic messen kun je geen stokbroodje door midden snijden. Hoe het
ook zij het was dan wel geen festival, maar wel een heel geslaagd feestje!
Terug naar het begin, het begon al weken van tevoren met de uitnodigingen, de
planning, alles voorbereiden en klaarzetten.
Veel stille handen hebben er aan meegewerkt, tot ’s avonds laat toe.
Op 3 juli om elf uur was het zover en kon men in de kerkbanken achterover
leunen, om samen met genodigden en de vakantiegasten het ’vrije Woord’ te
vieren.
Het achterover leunen was echter niet van lange duur want aandachtig moest
er worden meegezongen; wanneer wel en wanneer niet moet ik nou mee
zingen! Zo konden we stem geven aan het ‘vrije Woord’. Een feestelijke dienst
samen met ds. Edward van der Kaaij, die in de vacaturetijd de consulent was,
organist Kees en de beide zangers Dick en Gerard uit Aardenburg. Het formeel
plechtige gedeelte hadden we al op 2 januari gedaan, dus nu konden we
uitbundig uit het dak gaan, de Geest laten waaien om zo gemeente te zijn; geen
bakstenen maar levende stenen.
Na de dienst begaf men zich naar het ‘festival terrein’ in de kerktuin voor de
tweede helft, de koffie met bijbehoren. Vloeiend ging het gebeuren over in een
gezellige lunch, de derde helft, zorgvuldig voor mij verborgen gehouden; ja
brood en wijn maar dan wel op zijn ‘Koninkrijks’ en Zuidwesthoeks. Het was een
fijne middag samen.
Eén een en ander moest nog worden opgeruimd, want dat is ook kerk zijn; lief
en leed wordt gedeeld. Alhoewel wat dat opruimen betreft, op de achtergrond
hoorde ik wel dat dat leed wel meeviel. Dat is immers ook gemeente zijn er
samen de schouders onder zetten. Zo geven we samen invulling aan een open
en gastvrije gemeente zijn.
Een hartelijke groet van mij en mijn man en niet te vergeten een
kef van Noortje. Het was een fijne dag.
Vrouwkje Dees
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-ScholendienstOp zondag 16 oktober staat er een Kinderen in de kerk dienst gepland.
Om 10.00 in de kerk van Hulst.
In samenwerking met basisschool de Wereldboom.
Voorganger is Theo van Teijlingen uit Goes. Collecte voor St. Amecet (Oeganda).
De dienst zal in het teken staan van de omgekeerde school
en er is aandacht voor de Schoenendoosactie (Kerk-in-Actie). Dozen mogen
worden ingeleverd!
Iedereen welkom!
---------------------------interactie voor en door de kinderen en veel muziek------------------------------Deelname schoenendoosactie: https://schoenendoosactie.nl/
PG Oosthoek gaat weer meedoen met de schoenendoosactie (vanaf 16-10-22
kunnen dozen worden ingeleverd).
Ten tijde van de kopij datum van de Kihm is het materiaal nog niet binnen.
Meer uitleg over deelname volgt in de diensten en zo mogelijk ook via onze
communicatiekanalen.
Als u belangstelling heeft om deel te nemen en een doos te vullen, mail dan de
diaconie@pgoosthoek.nl of bel de scriba: 06-48912812
Met vriendelijke groet,
Sarina de Schepper

Wij starten een KERST projectkoor
Altijd al eens willen zingen, maar niet vast willen zitten aan heel het jaar
wekelijks oefenen?
Alle positieve effecten van heerlijk ontspannen zingen willen ontdekken?
En daarbij volledig in Kerstsferen komen?
Doe dan met ons mee!
Onze (zingende) organist Joop Basting wil het koor begeleiden. Ook als u een
instrument bespeelt en mee wil doen als begeleider dan kunt u zich melden, we
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kijken dan hoe we dat vorm kunnen geven. Als afsluiting van het project
verlenen we rond Kerst medewerking(en) aan één of enkele kerkdienst(en) in
onze gemeente. Alles in goed overleg met de koorleden.
We beginnen in november te oefenen. U wordt tijdig geïnformeerd waar en
wanneer we oefenen.
Belangrijk: er is geen ervaring nodig, als u graag zingt is dat al goed !
We hebben al enkele aanmeldingen ontvangen eerder dit jaar.
Deze aanmeldingen hebben we al genoteerd, u hoeft zich niet nog een keer aan
te melden.
Aanmelden kan als volgt:
Telefonisch:
06-48 91 28 12
Via e-mail:
scribaat@pgoosthoek.nl
Of spreek Joop of de scriba (Ineke) gewoon aan.
ZWO
Save the date 5 november
De classis Delta organiseert op 5 november 2022 een classisbrede
Inspiratiedag voor ambts- en taakdragers en belangstellende gemeenteleden.
Een dag om elkaar te inspireren, informeren en ontmoeten!
Noteer het alvast in uw agenda en publiceer het via uw kanalen!
https://www.gelovenindedelta.nl/opnieuw-inspiratiedag-op-5-november/

Met vriendelijke groet namens de gezamenlijke ZWO commissie Zeeland,
Sarina de Schepper-Dekker, contactpersoon Zeeuws Vlaanderen
E-mail: sarinadsd@zeelandnet.nl
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Als boeren zijn we de beschermers van Gods schepping'
Kerk versterkt werk en positie van boeren (Zuid-Sumatra) Indonesië
19 jul 2022
Yabima, de diaconale organisatie van de kerk van Zuid-Sumatra, leert boeren
hun land te verbouwen in harmonie met de natuur. Novi Suryadi is één van de
boeren die deze werkwijze in de praktijk brengt.
"Als boeren zijn we de beschermers van Gods schepping." Novi Suryadi is boer
in Zuid-Sumatra. Via Yabima maakte hij kennis met organische landbouw: het
bedrijven van landbouw in harmonie met de natuur. "Organisch boeren gaat uit
van vier principes: gerechtigheid, bescherming, gezondheid en ecologie. Van
Yabima heb ik veel over deze principes geleerd en ik ben tot de conclusie
gekomen dat ik niet alleen moet denken aan het verhogen van mijn productie.
Als dat mijn enige doel zou zijn, zou ik daar bijvoorbeeld chemische
bestrijdingsmiddelen voor moeten gebruiken, en die zijn erg gevaarlijk voor het
milieu en de mensen. God heeft onze grond toevertrouwd aan ons mensen,
met het doel het te behouden voor een duurzame toekomst. Naar mijn mening
is boeren een manier om de grond, en de planten die er groeien, te
beschermen."
Dit deed Yabima in 2021
In 2021 kon Yabima, hoewel er nog een aantal coronabeperkingen waren, haar
reguliere werkzaamheden weer oppakken. Yabima werkte met verschillende
boerengemeenschappen in Lampung en Zuid-Sumatra.
Zo kregen in het dorp Sumber Harapan (Zuid-Sumatra) 15 volwassen en 8 heel
jonge boeren een technische training in organische landbouw en veeteelt. Ook
leerden en discussieerden zij over de sociaal-politieke positie van boeren en van
de landbouw. In de provincie Lampung kregen boeren in de dorpen Kedaton en
Rama Nirwana een vergelijkbare training. In het laatste dorp deden daar 21
mannen en 19 vrouwen mee.
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In het dorp Purwo Kencono, eveneens in Lampung, ondersteunt Yabima
boerengezinnen al meer dan 10 jaar. Yabima richt zich hier vooral op jongeren.
In 2021 trainde Yabima een aantal jonge moslim-, christelijke, hindoeïstische en
boeddhistische boeren. Ze kregen informatie over het sociale, culturele en
politieke leven van boeren. Deze thema's werden uitvoerig en gezamenlijk
besproken, waarna de deelnemers een technische training kregen in duurzame
technologie, waaronder het maken van compost, vloeibare organische mest en
biologische middelen voor ongediertebestrijding.
Duurzaamheid en onafhankelijkheid
Yabima bevordert organische landbouw niet alleen omdat het duurzaam is,
maar ook omdat het boeren onafhankelijk maakt. Nyoman Artana, een jonge
boer in Lampung, bevestigt dat: "Yabima benadrukt dat een boer onafhankelijk
moet zijn, ik houd van die filosofie. Als boer wil ik niet afhankelijk zijn van
16

partijen die mij van kunstmest voorzien. Via Yabima leer ik hoe ik landbouw en
veeteelt kan combineren om mijn eigen organische mest te maken."

Collectes en giften
Datum
17 jul
24 jul
31 jul
7 aug
14 aug
21 aug
28 aug

Kerkvoogdij
€ 74,40
Kerk
€
Kerk
€ 70,20
Kerk
€ 139,45
Kerk
€ 71,08
Kerk
€ 43,60
Kerk
€ 55,55
Kerk

Diaconie
€ 76,40
€ 71,60
€ 78,65
€ 163,65
€ 73,45
€ 51,00
€ 65,10

Iedereen bedankt voor de gaven en de giften.
Met vriendelijke groet,
Jeroen Leenknecht
Penningmeester College van Kerkrentmeesters
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St Amecet Oeganda
Schuldhulpmaatje
Mission Possible
Diaconie
St ADI
St Epafras
Jeugddorp de Glind

Gebed:
Hartenkreet
door ds. Erica Scheenstra

Ik weet niet hoe ik verder moet.
Heb ik een keus?
Of moet ik hardop zeggen dat ik niet durf?
De moed ontbreekt me om een nieuwe weg te gaan.
Het vertrouwde loslaten kost me moeite.
Het bekende – wat geen groei meer brengt – achter me laten,
geeft me een knoop in mijn maag.
God, U die me beter kent dan wie dan ook,
geef me de moed
om op te staan, een stap te zetten –
het onbekende tegemoet.
Geef me de wijsheid en het vertrouwen
dat opstaan en omkeren nieuwe verten
en nieuwe mogelijkheden brengt.
Geef me moed!
En ik zal worden wat U altijd al in mij gezien hebt.
Amen
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22 JAAR ROUWZORG REGIO 0114.
Het 20-jarig bestaan van Rouwzorg Regio 0114 in 2020 kon vanwege
corona niet doorgaan.
Op dinsdag 4 oktober wordt daarom stil gestaan bij het 22-jarig bestaan, met
als thema “Het hart vergeet niet.”
Met een terugblik, mooie verhalen door Ad Goos en muzikale ondersteuning
door Pieter De Wilde.
Na de pauze zijn er toespraken van voormalig burgemeester Mulder van Hulst
en diaken Kees van Geloof.
De avond gaat door in de Truffinozaal van WZC De Blaauwe Hoeve,
Truffinoweg 2 in Hulst. Aanvang 20.00 uur.
Iedereen is welkom, maar gelieve wel in te schrijven bij het rouwzorgteam.
Graag vóór 10 september i.v.m. de catering.
Katrien v.d. Wiele
Fien Martinet
Maggie Sandkuijl

8 september

tel. 06-41322776 kvdwiele@zeelandnet.nl
tel. 0114-364050 fmartinet@zeelandnet.nl
tel. 0114-315149 msandkuijl@zeelandnet.nl

20.00 uur Kerkenraadsvergadering

Kerk Hulst

22 september 09.30 uur Vrouwengroep - startochtend
22 september 19.30 uur Vredesdienst – Taizédienst

Kerk Hengstdijk

16 oktober

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

20 oktober

20.00 uur Kerkenraadsvergadering

5 november

ZWO classis Delta Inspiratiedag
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Kloosterzande
Middelharnis
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