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KERKDIENSTEN 
Na alle diensten – koffiedrinken 
 
Zondag 18 december, 10.00 uur, Hulst –kindernevendienst 
Voorganger: Mevr. T. Werner, Tilburg 
1e collecte: Jong Protestants     2e collecte: Kerk 
 
Zaterdag 24 december , 21.00 uur, Kloosterzande, Kerstavond – (m.m.v. 
muzikanten) 
Voorganger: Ds. P. Overduin, Hulst 
Collecte: Warchild      
 
Zondag  25 december, 10.00 uur, Hulst, 1e Kerstdag, kindernevendienst – 
(m.m.v. Kerstkoor) 
Voorganger: Mevr. T. Werner, Tilburg 
1e collecte: Kinderen in de Knel   2e collecte: Kerk 
 
Zondag 1 januari 2023, GEEN kerkdienst in onze gemeente 
We zijn deze zondag welkom bij onze buurgemeente Axel. (Koestraat 2) 
Aanvang van de dienst in Axel 10.00 uur – Voorganger: Ds. J. Verlinde 
 
Zondag 8 januari 2023, 10.00 uur, Hulst 
Voorganger: Ds. M. Wisse, ’s-Heer Arendskerke 
1e collecte: Kerk en Vluchteling   2e collecte: Onderhoudsfonds 
 
Zondag 15 januari 2023, 10.00 uur, Kloosterzande -  kindernevendienst 
Voorganger: Ds. P. Overduin, Hulst 
1e collecte: Havenevangelisatie   2e collecte: Kerk 
   

Zondag 22 januari 2023, 11.00 uur, Hulst, BASILIEK, gebedsdienst voor 
eenheid Christenen 
Voorganger: Ds. P. Overduin en RK pastoraal werker Ralf Grossert 
Collecte: Raad van Kerken 
 
Zondag 29 januari 2023, 10.00 uur, Kloosterzande, afscheid en herbevestiging 
ambtsdragers - kindernevendienst 
Voorganger: Ds. T. Veldhuizen, Zandhoven  
1e Collecte: Voedselbank   2e collecte: Kerk 
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Zondag 5 februari 2023, 10.00 uur, Hulst 
Voorganger: Mevr. T. Rijke, Terneuzen 
1e collecte: Kerk in Actie - Werelddiaconaat  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 kindernevendienst 2022/2023:  
18-12-2022  
25-12-2022 
15-1-2023 
29-1-2023 
 
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. 
 
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 
  
 

about:blank
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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 
Klaarlichte nacht. Een Iied-meditatie over lied 508 *)   

Ria Borkent schreef de tekst van dit 
lied bij het tweede gedeelte van het 
kerstevangelie volgens Lucas, Lucas 
2,8-15. De herders zien in de nacht een 
licht en het licht is meer dan dat: het 
brengt verheldering, inzicht wat deze 
nacht betekent: de komst van de 
Messias is bevrijding van de dood. In 
die betekenis wordt het laatste couplet 

de kern van dit lied: het licht doet de aarde ontwaken en schept vrede en 
vreugde. Het beeld daarvan is de steppe die grazige weide wordt (laatste regel 
couplet 4; Jesaja 35,2) en dat is een mooi beeld in een lied over herders. 

Het lied is geschreven bij Lucas 2: 8-13. In deze perikoop gaat het over de 
herders die 'door het stralende licht van de Heer' worden omgeven als een 
engel hun de blijde boodschap brengt van de geboorte van de Messias. 

Elke strofe begint met dezelfde regel, die tegelijk ook de titel van het lied is. 
Deze terugkerende zin heeft iets overrompelends en geeft het verrassende 
weer van het mysterie dat in regel 2 en 3 een nadere invulling krijgt. De nacht is 
hier niet stikdonker, maar 'klaarlicht'. De dichter Willem Barnard speelde ook al 
met dat licht, zoals we in lied 803, 1 over Abraham zingen: “om voortaan als 
een blinde, te zien een donker licht, om voortaan helderziende te zijn op God 
gericht’. Dat moeten wel geloofs-ogen zijn.   
 
In strofe 1 volgt direct het woord 'heerlijkheid' en laat daarmee het volle 
gewicht vallen op de majesteit van God. Kerst gaat over een kind, maar in dit 
kind gaat het om het stralende licht, de heerlijkheid van God. 
Dit stralende licht lacht ons toe in de velden van David, een zinspeling op de 
grote koning van Israël die geroepen werd van achter de schapen.   
Het woord 'plotseling' in regel 4 duidt op het onverwachte van de komst van de 
engel.  

about:blank
about:blank
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In strofe 2 wordt het licht niet alleen gezien, maar gaat het zelfs klinken. Het 
wordt voertuig van een blij bericht. Op wieken van licht doet het verhaal voor 
wakende herders juichend de ronde: vannacht is uw redder geboren  
(Lucas 2: 11).     
 
Strofe 3 laat zien wat dit stralende licht teweeg brengt. Het is alsof het blijde 
bericht van de ene engel de hele engelenmacht aan het zingen brengt. God in 
de hoge (in excelsis) wordt glorie, hulde en eer gebracht. De twee laatste regels 
roepen Psalm 19: 3 in gedachten: de dag zegt Gods majesteit voort aan de dag 
die komt en de nacht vertelt het door aan de volgende nacht. In het lied is de 
volgorde omgekeerd en klinkt de glorie van God voor het eerst in de nacht uit 
de mond van een engel. Dat maakt de nacht tot een ‘klaarlichte nacht’. 

In strofe 4 reikt de blik verder dan Kerst. Pasen komt al wat om de hoek kijken 
(Mattheüs 28,3), of liever gezegd: de boodschap van kerst is voluit een 
paasboodschap. Zelfs de toekomst van het vrederijk komt in zicht (Jesaja 35). 
De 'grazige weide' brengt ons in de herderlijke sfeer van Psalm 23. 
De aarde wordt daarom opgeroepen om te ontwaken. Want de geboren redder 
opent de toekomst van vrede en vreugde. De woestijn wordt een plek waar het 
goed toeven is, dankzij de redder/Messias die in de nacht geboren is. Het 
mooiste komt deze tekst tot zijn recht om het liedboek erbij te nemen en te 
zingen in die klaarlichte kerstnacht. 

De kiem van een groot gedeelte van de melodie **) ligt besloten in de eerste 
drie noten. Al snel wordt dit motief uitgebreid. Het veelvuldig terugkeren van 
dit dalende motief bepaalt in hoge mate het karakter van deze wijs. Af en toe 
wordt tijdens het verloop van de melodie de bal weer in de lucht gegooid, maar 
de invloed van de zwaartekracht blijkt onafwendbaar. 
 
------------------------------- 
 
*)  Uit Liedboek, zingen en bidden in huis en kerk, 2013. Dit lied is eerder 

gepubliceerd in  de liedbundel van de auteur: 'Zing met de hemelboden' 
(Zoetermeer 2003).  

**) Willem Vogel schreef een soepele melodie, die de doorgaande 
beweging tussen de verschillende regels goed opvangt. De melodie 
benadrukt de laatste regel: elke slotregel van een couplet is er de 
samenvatting van wat daarvoor werd gezegd. 

                                                                            
Pieter Overduin, em. predikant te Hulst. 
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**************************************** 
1.                                                           2.     
Klaarlichte nacht,                                  Klaarlichte nacht, 
Gods heerlijkheid lacht                         voor herders op wacht, 
ons toe in de velden van David.            omschenen door hemelse glorie. 
Plotseling staat                                     Hoor het bericht 
in blinkend gewaad                               op wieken van licht,  
een schittering tussen de schapen,        het klinkt als gejuich in de oren, 
groot licht tussen waken en slapen.       Vannacht is uw redder geboren. 
 
3.                                                             4. 
Klaarlichte nacht,                                     Klaarlichte nacht, 
Gods engelenmacht                                 groot nieuws is gebracht, 
Brengt glorie aan God in excelsis.          God zal van de dood ons bevrijden. 
Hulde en eer                                             Aarde, ontwaak, 
op naam van de Heer,                             het licht dat ons raakt 
de nacht moet zijn glorie vermelden,    zal vrede en vreugde verspreiden, 
de dag zal zijn luister vertellen.                de steppe wordt grazige weide. 
 
                                  **************************************** 
 

 

 
 
We zien uit naar mooie diensten op Kerstavond in de Hof te Zandekerk en op 
Eerste Kerstdag in de kerk in Hulst. 
 
Op Kerstavond (Hof te Zande Kerk, Kloosterzande) zal er muzikale medewerking 
worden verleend door Leander Klanderman (klarinet), ds. Pieter Overduin 
(piano) en Ger Groenewegen (orgel).  
Het thema is: Klaarlichte Nacht! Gods heerlijkheid lacht. Het thema is ontleend 
aan lied 508 uit het Liedboek 2013. We laten ons opnieuw meenemen door de 
hoopvolle boodschap van Jesaja 8 en Lucas 2, wetend dat uiteindelijk het Licht 
sterker is dan al het duister in ons en om ons heen.  
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De kerstavonddienst beginnen we met het zingen van enkele kerstliederen 
vooraf. Fijn als u om 20.50 uur in de sfeervol aangeklede kerk aanwezig kunt 
zijn.  
De inzameling der gaven is traditiegetrouw voor Warchild. Nog steeds is het 
ondersteunen van deze organisatie hard nodig. Na afloop ontmoeten we elkaar 
in de Hof te Zandekerk onder het drinken van een glaasje Glühwein of 
chocolademelk. Met elkaar zien we uit naar een bemoedigende dienst in een 
Klaarlichte Nacht. 
 
Op Eerste Kerstdag is de kerkdienst in Hulst, voorganger is mevrouw Tineke 
Werner. Ook bij deze dienst bent u al iets vroeger welkom om samen een aantal 
liederen voor aanvang van de dienst te zingen (vanaf 9.50 uur). We zijn blij dat 
er een Kerstkoor zal zijn (met leden vanuit onze eigen gemeente) die tijdens 
deze dienst mooie liederen ten gehore zal brengen. Het koor heeft de afgelopen 
weken druk geoefend onder leiding van onze organist Joop Basting.  
 
Op zondag 1 januari zal er dit jaar geen kerkdienst in onze gemeente zijn, we 
kunnen deze zondag aansluiten bij onze buurgemeente Axel, adres kerk: 
Koestraat 2, aanvang van de dienst 10.00 uur. Deze dienst is ook digitaal te 
volgen via Kerkdienst gemist. 
  
Op zondag 22 januari zal er een oecumenische dienst zijn in de Basiliek in Hulst 
ter gelegenheid van de week van gebed voor eenheid van Christenen. Elders in 
dit blad wordt deze dienst nader toegelicht (zie pag. 11). 
U bent allen hartelijk welkom in de RK Basiliek in Hulst, aanvang van de dienst is 
11.00 uur. 

 
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 18 december - Jong Protestant  
Jongeren doorleven het kerstverhaal Welke afwegingen maakte de herbergier 
toen Jozef en Maria voor zijn deur stonden? Wat ging er om in de herders toen 
ze de engelen hoorden zingen? En wat dachten de Wijzen toen ze de ster 
volgden? Met de Kerst-Challenge - een spel van Jong Protestant, de 
jeugdwerkorganisatie van de Protestantse Kerk - kruipen jongeren in de huid 
van de personages uit het kerstverhaal. De Kerst-Challenge is een uitdaging om 
het kerstverhaal op een nieuwe manier te beleven. Jongeren doen opdrachten, 
lossen puzzels op en verzamelen zoveel mogelijk punten. Maar liefst zesduizend 
jongeren doen hier elk jaar aan mee. Steun het jeugdwerk van de Protestantse 
Kerk. Geef in de collecte of maak uw bijdrage over op NL52 ABNA 041 41 41 415 
t.n.v. Jeugdwerk Protestantse Kerk o.v.v. collecte Jeugdwerk december. Helpt u 
mee om deze collecte tot een succes te maken? Hartelijk dank!  
Meer informatie kerkinactie.nl/kerst 
 
Zaterdag 24 december - Warchild  
Kinderen sterker dan oorlog? Absoluut. Kinderen zijn veerkrachtig - dat zien wij 
elke dag. Gelukkig maar. Want loskomen van oorlog, dat vraagt nogal wat van 
kinderen. Ze hebben een oma, een ouder of hun beste vriendje verloren. 
Herinneringen aan geweld zijn hardnekkig, waardoor het moeilijk is om mensen 
te vertrouwen. Net als concentreren. Of in slaap vallen. 
Een kind uit de oorlog halen is één – maar daarmee heb je de oorlog nog niet 
uit het kind. Wij weten hoe dat moet. Uit ervaring én uit onderzoek. Zo weten 
we zeker dat wat wij doen, werkt. 

 
Zondag 25 december  - Kinderen in de Knel  
Een beter leven voor vluchtelingenkinderen in Griekenland. Vluchtelingen die 
na een levensgevaarlijke reis Griekenland weten te bereiken krijgen niet het 
welkom waar ze op hoopten. Ze worden ondergebracht in gammele tenten, 
blootgesteld aan kou en honger. Maar erger nog is het uitzichtloze wachten, 
soms wel jarenlang. Kerk in Actie steunt kerken en organisaties die zich inzetten 
voor de vluchtelingenkinderen in Griekenland. Op Lesbos geeft onze 
partnerorganisatie eerste hulp aan vluchtelingen direct na aankomst en ze helpt 
bij invullen van de benodigde papieren. Voor kinderen en jongeren zijn er 
leerzame en ontspannende activiteiten, en kwetsbare gezinnen krijgen hulp bij 
het vinden van onderdak. In Athene ondersteunt de kerk de opvang van 

about:blank
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minderjarige jongeren. Ze volgen er taal- en computerlessen, krijgen medische 
zorg en hulp bij hun asielaanvraag. De kerk helpt kwetsbare gezinnen met 
voedselpakketten en onderdak. Met de opbrengst van de kerstcollecte steunt 
Kerk in Actie de vluchtelingenkinderen in Griekenland andere Kinderen in de 
Knel projecten. Helpt u mee? Geef in de collecte of maak uw gift over via  
NL 89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. collecte Kinderen in de Knel 
Kerst. 
 
Zondag 8 januari  – Kerk en Vluchteling 
De Stichting Kerk en Vluchteling Zeeuws-Vlaanderen werkt sinds 29 augustus 
2005 in Zeeuws Vlaanderen. Zij behartigen vanuit de kerken de belangen van 
vluchtelingen en allochtonen. 
De Stichting wordt gedragen door de Protestantse en Katholieke kerk. 
Kerk en Vluchteling richt zich zowel op de eerste opvang als op de verdere 
integratie in de Nederlandse samenleving. Zij bevordert dat aan de 
vluchtelingen materiële zowel als immateriële steun wordt verleend tijdens hun 
verblijf in Nederland. Zie ook: www.stichtingkenv.nl 
 
Zondag 15 januari  – Havenevangelisatie Terneuzen-Gent 
Havenevangelisatie Terneuzen-Gent biedt geestelijke ondersteuning op de 
schepen door een luisterend oor, gesprek, gebed, Bijbelstudie en vriendschap. 
Zij ondersteunen de zeelieden bij ziekenhuisopname en helpen bij het contact 
leggen met hun gezin thuis. Als er geld verstuurd moet worden helpt 
Havenevangelisatie daarbij. Aan christenen bieden zij de mogelijkheid om een 
kerk en/of dienst te bezoeken. In de winterperiode worden mutsen, sjaals en 
kerstpakketten uitgedeeld. Zo worden de zeelieden met woord en daad 
bijgestaan. Een mooi doel! Zie ook: www.levendwater-havenevangelisatie.nl 
 
Zondag 22 januari  – Raad van kerken 
De Raad van Kerken in Nederland is het orgaan waarin zeventien kerken 
officieel samenwerken.  
De Raad van Kerken in Nederland gelooft in mensen. Daarom zetten zij zich in 
voor de bestrijding van armoede in Nederland, voor een zorgvuldige opvang van 
vreemdelingen in Nederland en voor goed overleg tussen verschillende kerken 
en godsdiensten Zij geloven in samen. En in een gezamenlijke inzet. In 
vertrouwen op God. De gezamenlijke kerken werken binnen de Raad van 
Kerken jaarlijks aan tientallen projecten. Zo maken ze zich samen sterk voor een 
levendig getuigenis.  
Meer lezen: www.raadvankerken.nl 
 

about:blank
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Zondag 29 januari  – Voedselbank Zeeuws Vlaanderen 
Voedselbank Zeeuws-Vlaanderen is een non-profitorganisatie. Zij werken 
uitsluitend met vrijwilligers en betalen niet voor de voedselpakketten die 
worden samengesteld. Toch maken zij kosten, denk hierbij aan kosten voor de 
gebouwen en kosten voor de busjes waarmee de pakketten worden vervoerd. 
Met financiële hulp zijn ze daarom erg blij! 
Meer lezen: https://www.voedselbank-zeeuwsvlaanderen.nl 
 
Zondag 5 februari  – Kerk in Actie - Werelddiaconaat  
Pakistan - Vaktraining voor jongeren 
In Pakistan ondersteunt Kerk in Actie de organisatie AWARD die jongeren, 
onder wie schoolverlaters, helpt met vakopleidingen en leningen. De 
organisatie begeleidt de jongeren na de opleiding bij het opzetten en 
uitbouwen van een eigen bedrijf. Ook helpt zij jongeren die een universitaire 
studie willen volgen zich voor te bereiden op de toelatingstest die daarvoor 
geldt. De organisatie wil jongeren niet alleen economisch zelfstandig maken: ze 
brengt ook jongeren met verschillende religieuze achtergronden bij elkaar, 
waardoor het onderlinge begrip toeneemt.  
Meer lezen: kerkinactie.nl/werkgelegenheidpakistan 
 
IN MEMORIAM   -   Denise Tanis-de Booij 
Op dinsdag 20 september 2022 is overleden Denise Tanis-de Booij in de leeftijd 
van 66 jaar. 
Zij woonde aan de Stijn Streuvelsstraat 30 in Hulst. Eerst met haar gezin, later 
met zijn tweeën. Denise en Maarten waren 42 jaar getrouwd. Voor onze 
gemeente heeft Denise nog een tijd Kindernevendienst verzorgd. 
Denise was al 2,5 jaar ziek. Lange tijd was er optimisme over het verloop van 
haar ziekte. Maar helaas kwam er enige tijd voor haar overlijden slecht bericht 
en ging haar situatie achteruit.   
Denise laat haar man Maarten, twee dochters en kleinkinderen na. Voor hen, 
en voor de verdere familie,  willen we bidden om troost en zegen. 
Zoals in het gedachteniskaartje van Denise staat: “we zoeken troost en houvast 
in alle mooie herinneringen”.  
Maarten, Hanneke en Reinco, Marieke en Joost en kleinkinderen, we hopen dat 
deze herinneringen jullie steun en kracht geven om door te gaan, we denken 
aan jullie in deze moeilijke tijd. 
 
Per abuis is deze tekst niet in de vorige KIM opgenomen 
 

 

about:blank
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GEBEDSDIENST VOOR DE EENHEID VAN DE CHRISTENEN 2023 
                                                 ‘Doe goed, zoek recht!’ 
 

 
      

Oecumenische dienst op zondag 22 januari 2023 
in de H. Willibrordusbasiliek, aanvang 11.00 uur 

Dienst uitgaande van 
de Parochie H. Maria Sterre der Zee en 

de Protestantse gemeente Oosthoek en te Hulst. 
Voorgangers:  Ralf Grossert, past. werker, 

Pieter Overduin, em. pred. 
Enkele lectores (rk./pkn/). 

m.m.v. het R.K. Dameskoor (en z. m. cantor) en 
organist Marcel Mangnus. 

Toelichting:  
De Week van gebed voor eenheid van christenen 2023 moedigt kerken aan om 
goed te doen en recht te zoeken. Bijzondere aandacht is er voor de 
verdeeldheid die veroorzaakt wordt door het (structurele) onrecht van 
ongelijkheid, ongelijke kansen van mensen en racisme. De Bijbeltekst die 
centraal staat van 15 t/m 22 januari komt uit Jesaja 1 vers 17: ‘Leer goed te 
doen; zoek het recht, houd tirannen in toom, kom op voor wezen, sta weduwen 
bij.’  
Met een oecumenische viering, wereldwijd verbonden, laten lokale 
geloofsgemeenschappen zien dat zij eenheid steeds meer gestalte willen geven 
door de ontmoeting en samenwerking te bevorderen. Ieder jaar bevat deze 
viering een symbolische handeling om uitdrukking te geven aan het thema en 
de onderlinge verbondenheid in het geloof en in gezamenlijke 
verantwoordelijkheid voor het maatschappelijk het leven. Dit jaar wordt 
gebruikt gemaakt van water en van stenen.  
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Het materiaal voor deze gebedsweek wordt ons dit jaar aangereikt door kerken 
uit de Amerikaanse staat Minnesota. In ons land worden de diensten 
ondersteunt door Missie Nederland, de Raad van Kerken in Nederland en Skin. 
Op de website van de RvK kunt u ook al het materiaal terugvinden waaronder 
het gebedsboekje voor de gehele week van gebed (www.raadvankerken.nl). Er 
is een volledige orde van dienst beschikbaar. De bestemming collecte is voor 
het landelijk werk van de Raad van kerken en de plaatselijke kerken.  
Na de dienst is er gelegenheid elkaar te ontmoeten onder een kopje koffie.  
Namens de beide kerken nodigen we u van harte uit om deze jaarlijkse dienst 
mee te vieren.  
Ralf Grossert, p.w. en Pieter Overduin, em. predikant.  
 
UIT DE KERKENRAAD  - VERGADERING 20 OKTOBER 2022 
Opening 
Leontien Slabbekoorn opent de vergadering met een stuk van Dirk de Bree 
(oud-docent CHE), in combinatie met de bijbeltekst “olie in overvloed”. We 
spreken met elkaar over armoede, hoe gaan wij er mee om, hoe helpen wij 
mensen. En wat zegt het gelezen stuk uit de bijbel ons over de weduwe die olie 
in overvloed kreeg. 
Waar gaan we naar toe als gemeente 
Leontien praat ons bij over de stand van zaken.  
Er zijn nu 28 ingevulde enquêtes binnengekomen. Er komen er nog minimaal 6 
bij. Ineke zal zorgen dat ze uiterlijk dinsdag 25 oktober bij Leontien binnen zijn. 
Enquêtes die volgende week nog binnenkomen bij Leontien zullen nog in de 
resultaten worden meegenomen. Als er nog ingevulde enquêtes later 
binnenkomen zullen die vermoedelijk het beeld niet meer veranderen. We 
concluderen dat de enquête vooral is gericht op mensen die de kerk (meer of 
minder) bezoeken. De randkerkelijken zullen zich wat minder in de vragen 
herkennen. Dit wijkt af van de verwachting van de kerkenraad, die er van uit 
ging dat al in dit stadium randkerkelijken mee werden genomen in het 
onderzoek. 
Leontien gaat een conclusie/verslag maken op basis van de ingevulde enquêtes. 
O.a. zal hieruit blijken wat er gewaardeerd wordt binnen onze gemeente. Het 
verslag wil Leontien graag aan de gemeente presenteren en de gemeente hierin 
meenemen/de dialoog aangaan. We plannen deze gemeente-ontmoeting na 
afloop van de kerkdienst van 13 november in Kloosterzande.  
Nadat de eerste resultaten bekend zijn zullen er persoonlijke gesprekken gevoerd 
worden. Ook willen we de mening van de randkerkelijken meer in beeld krijgen, 
Leontien beraad zich hierover hoe dit vorm te geven. Doel is om duidelijk te krijgen 
welke prioriteiten we gaan stellen bij het zijn van kerk in de toekomst. De  

about:blank
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beschreven stappen hiervoor gaan ons daarbij helpen. 
Verslag vergadering 8 september 2022 
Het verslag van 8-9-2022 wordt onveranderd goedgekeurd – ondertekening volgt 
digitaal. 
Actielijst/besluitenlijst wordt geactualiseerd. 
Uit Moderamen / scribaat 
In- en uitgaande post: 
Delta Inspiratiedag 5-11-2022, Sarina de Schepper zal aanwezig zijn en is ook  
spreker. 
Uit Moderamen: 
*  Rooster 2023. De diensten van 1 januari en de diensten van Witte  
 Donderdag en Stille Zaterdag vervallen.  
 Communicatie met Axel of we daar aan kunnen sluiten. 
*  Datum afscheid ambtsdragers: 29/1/2023. 
*  Rooster van aftreden wordt bijgewerkt. 
*  Preekrooster 2024: Navragen wie dit op zich wil nemen. Enkele namen 

worden genoemd. 
*  Kerstzangdienst: Zondag 4 of 11 december. Joop benaderen of hij met  
 het koortje kan.  
*  Vergaderschema 2023: Het vergaderschema wordt vastgesteld (besluit). 
*  Gedachteniszondag 20-11-2022:  Voorbereiding met predikant, zorgen  
 dat er een beknopte liturgie is, voorbereiding in kerk regelen.  

Mart Verbrugge en Geraldine v. Heesch kunnen aanwezig zijn namens de 
kerkenraad.  

 Geraldine v. Heesch leest gedicht van Nel Benschop “Voor jou” 
Kerkrentmeesters 
*  Rapport inzake akoestiek kerk Hulst is binnen en wordt op hun komende 

vergadering besproken door Kerkrentmeesters. 
*  Schoonmaak kerk Hulst - Ad Wolfert zal hiervoor aandacht vragen. 
*  Kosten Kerkblad KIM in kleur. Er zullen iets hogere kosten per jaar zijn. 

Kerkrentmeesters zijn akkoord mits wel kritisch gekeken wordt naar dikte 
papier.  
Voorstel van het uiterlijk van de nieuwe KIM wordt rondgemaild naar 
kerkenraad.  

*  Plan herinrichting tuin in Hulst is gereed. Ad Wolfert licht toe. 
Geraldine v. Heesch vraagt naar verbetering van de verlichting – Ad Wolfert 
neemt dat punt mee naar vergadering Kerkrentmeesters. 

*  Ad Wolfert praat ons nog bij over wijziging van de pachtcontracten. 
*  Vergadering Kerkrentmeesters donderdag 27 oktober om 13.00 uur.  
 Leontien is hiervoor uitgenodigd. 
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Diaconie 
*  Het beleidsplan van de Diaconie 2022-2026 wordt kort toegelicht en wordt 

vervolgens goedgekeurd door de vergadering (besluit). Het beleidsplan kan 
geplaatst worden op de website. 

*  We bespreken kort de brief en vervolgbrief  van “Kerk en Vluchteling”.  
 Op dit moment geven we als kerkenraad geen feedback.  
 Sarina de Schepper zal met KenV contact opnemen en bespreken of het  
 zinvol is de vragen uit de brief te bespreken op het “Diaconaal Werkverband”. 
*  De liturgische bloemschikking in de Advent / Kerstperiode zal verzorgd 

worden door Pleuni Verbrugge. Sarina de Schepper zorgt voor een kort 
overzicht van de toelichting per zondag. 

Rondvraag: 
Ineke Proost vraagt naar de plannen voor de toekomst van de Kindernevendienst.  
Sarina de Schepper geeft aan dit voort te willen zetten totdat de koers van onze  
gemeente duidelijk is (streven naar minimaal 1 keer per maand kindernevendienst). 
Sluiting 
We sluiten de vergadering om 22.15 uur.  
 
UIT DE KERKENRAAD  -  VERGADERING 21 NOVEMBER 2022 
Opening 
Leontien Slabbekoorn opent de vergadering met een het lezen van “In deze 
donkere dagen”, uit het blad Protestant. 
Waar gaan we naar toe als gemeente 
Leontien Slabbekoorn gaat in op de laatste vergadering van het Pastoraal Team: 
*  Sociale activiteiten worden belangrijk geacht, de volgende vergadering 

van het Pastoraal Team (13/2/2023 ’s morgens) zal in de kerk van Hulst 
plaatsvinden. Tevens is er dan “Open Kerk”. Dit zal worden gedeeld via 
de gebruikelijke kanalen (KIM en facebook)  

*  Notulen van het Pastoraal Team zijn voor intern gebruik, worden niet 
gedeeld met de kerkenraad. 

*  Uit de enquête blijkt tevredenheid over het pastoraat binnen onze 
gemeente. Het Pastoraal Team (een werkgroep) kan zelfstandig zijn 
werk doen, zonder continue aansturing van de kerkenraad. 

*  Pastoraal Team zal opnieuw bekijken welke ouderen van de gemeente 
behoefte hebben aan bezoek van onze Pastoraal werker Peter Morée. 

*  De kerkenraad heeft behoefte aan een taakomschrijving van het 
Pastoraal Team, Leontien zal in samenspraak met Past. Team dit 
opzetten. Ze vraagt een handvat hiervoor bij de landelijke kerk. 
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Terugblik 13 november – uitslag enquête bespreken met de gemeente: 
*  De insteek van het bespreken was het kijken naar wat gewaardeerd 

wordt. Uit de bespreking met de gemeente bleek herkenning van de 
uitslagen van de enquête. 

*  Binnenkort volgen gesprekken met gemeenteleden. 
*  Er wordt een nieuwe afspraak gepland in december voor bespreking 

DNA kerkenraad. 
*  Benaderen van randkerkelijken, Leontien Slabbekoorn zal samen met 

Jan Verlinde kijken welke vragen gesteld kunnen worden en hoe we 
mensen kunnen benaderen.  

Verslag vergadering 20 oktober 2022 
Het verslag van 20-10-2022 wordt onveranderd goedgekeurd. Ondertekening  
volgt digitaal. 
De actielijst/besluitenlijst wordt geactualiseerd. 
Uit Moderamen / scribaat 
Uit het Moderamen: 
*  Preekrooster 2024 – zal opgepakt worden door Leander Klanderman.  
 Scriba stuurt alle documenten door naar Leander. 
*  Kerstzangdienst is gepland op 11 december in Kloosterzande –  
 voorganger Ds. Marc Loos. 
Benaderen mensen voor taak in onze gemeente: 
Enkele mensen worden nog benaderd. 
Diaconie 
*  Begroting 2023 

De begroting van het jaar 2023 van het college van Diakenen wordt 
goedgekeurd door de vergadering.  

*  Schoenendoosactie 
De schoenendoosactie was dit jaar heel succesvol, er zijn 76 dozen door  
onze gemeente (samen met basisschool De Wereldboom) bijeen gebracht.  
Evaluatie met de school volgt nog – eventueel weer een gezamenlijke  
actie / kerkdienst in 2023. 

*  De diaconie heeft op facebook en op de website een oproep gedeeld om  
 de energietoeslag die iedereen krijgt (€ 190,=) te doneren aan de Diaconie 

(t.b.v. armoedebestrijding in onze regio – Melkkan/Voedselbank). 
Kerkrentmeesters 
Begroting 2023 
Na bespreking volgt er op één punt nog een aanpassing. 
De begroting van het jaar 2023 van het college van Kerkrentmeesters wordt 
goedgekeurd door de vergadering.  
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Rondvraag: 
*  Kees van Deijk:   
 -  Benoemt enkele pastorale zaken.  

-  Stelt voor een boekje te verspreiden onder de gemeenteleden met 
daarin de uitslag van de enquête. Een boekje zal pas worden  

 gedeeld als het volledige onderzoek klaar is. 
*  Sarina de Schepper:  
 - Wil graag een sleutel van het voorportaal van de kluis. Wordt voor 

gezorgd. 
- Leander Klanderman zal het verlichte kruis in de kerk in Hulst  
 terug ophangen. 
- Licht het programma van Theo van Teijlingen  “Soep en Songs” toe. 

Goed idee, maar we gaan dit (deze keer) niet zelf oppakken. 
- Oproep Inlia, opvang vluchtelingen. Sarina zal Classis benaderen  
 om evt. hierin samen op te trekken. 

 - Opvang van vluchtelingen bij zwembad in Hulst. Sarina neemt  
  hierover contact op met de gemeente. 
*  Geraldine van Heesch:  
 Post van NCB. Betreft evt. korting op aanpassingen kerk. Geraldine zal dit 

delen met de Kerkrentmeesters. 
*  Leander Klanderman:   
 Oppert idee voor tekst op kaartjes bij de bloemen. 
* Ineke Proost:  
 Begrotingen KRM en Diaconie 2023– komende zondag afkondigen dat  
 deze ter inzage liggen.  
Sluiting  
Kees van Deijk leest een gebed van de Orthodoxe kerk voor uit het bijbels dagboek 
“Gaandeweg hem tegemoet” van A.F. Troost. 
 
ZWO 
Boekenmarkt 2023, inzamelen boeken: 
Zoals u waarschijnlijk wel weet verkoop ik, Petra v d Berge, al jaren 2e hands 
boeken in de kleine kerk van Veere. 
Gedurende de zomermaanden juli en augustus. 
Opbrengst altijd voor het dan lopende ZWO-project van de regio/classis Delta. 
Ook voor 2023 heb ik weer toestemming van Veere gekregen om daar boeken 
te verkopen. 
  
Vanaf heden ben ik weer een nieuwe voorraad boeken aan het aanleggen. 
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In 2023 zal de opbrengst nog zijn voor het kerk in actie project:  De Delta voor 
Indonesië. 
U kunt meer lezen over dit project 
op: https://www.gelovenindedelta.nl/indonesie/ 
  
Heeft u boeken, neem ze dan mee naar de kerkdiensten in Hulst en 
Kloosterzande. 
Of mail de diaconie@pgoosthoek.nl 

 
Met vriendelijke groet namens de gezamenlijke ZWO commissie Zeeland, 
Sarina de Schepper-Dekker, contactpersoon Zeeuws Vlaanderen  

 
KERKBALANS 
De huidige actie kerkbalans 2022 geeft tot nu toe niet de vooraf gehoopte stand. 
Zoals het er nu naar uitziet zullen we flink teruggaan in de opbrengsten. Gelieve, 
indien u nog niet uw toezegging hebt overgemaakt, dit alsnog willen doen. We 
hopen de daling die is ingezet in de opbrengsten ook dit jaar weer te kunnen 
minimaliseren. 
We zijn op dit moment de voorbereidingen aan het treffen voor de nieuwe actie 
kerkbalans. Zo zijn de benodigde brieven en acceptgiro’s besteld om die begin 
volgend jaar rond te brengen. 
 
COLLECTES EN GIFTEN 

Datum Kerkvoogdij Diaconie 

30 okt € 63,14 Kerk € 62,51 Ned. Bijbel Genootschap 

6 nov € 49,75 Kerk € 58,90 Dorcas 

13 nov € 148,50 Restauratiefonds € 101,81 P.S.C. Antwerpen 

20 nov € 71,45 Kerk € 76,00 Rouwzorg 

27 nov € 77,75 Kerk € 66,75 KIA Colombia 

4 dec € 73,75 Kerk € 76,30 Werelddiaconaat 

Iedereen bedankt voor de gaven en de giften 

about:blank
about:blank
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TERUGBLIK OP SCHOENENDOOSACTIE 2022 (STICHTING GAIN) 
Op 15 november mochten we 76 
schoenendozen wegbrengen. Met 
grote dank ook aan de inzet van 
basisschool de Wereldboom. 
 Zo leuk ook te zien hoe velen er 
ook nog een persoonlijke noot aan 
hadden toegevoegd. 
  
Nogmaals dank voor ieders bijdrage 
aan deze waardevolle actie. 

 Op de foto’s kunnen we zien hoe 
de dozen op pallets gereed werden 
gemaakt om te worden verscheept. 
  
Groet namens de diaconie van PG 
Oosthoek, 
Geraldine van Heesch,  
Mart Verbrugge en  
Sarina de Schepper-Dekker

 
 

 
 

 
 

WINTERKMARKT 2022 
De wintermarkt van 18 en 19 november is ook dit jaar weer een succes 
geweest. 
Na enkele jaren van afwezigheid konden we de gasten en bezoekers weer 
verwelkomen. Veel bezoekers kwamen een kijkje nemen. 
De gasten met hun diverse creatieve hobby`s gaven uitleg en boden hun 
artikelen te koop aan. 
Een kopje koffie met versgebakken wafel werd door velen met smaak 
genuttigd. 
Ook de loterij, het boodschappenspel en de vogeltaarten kregen volop de 
aandacht. 
Totale netto opbrengst is  € 1337,54. Een heel mooi bedrag voor het 
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restauratiefonds. 
 Heel veel dank aan de vrijwilligers, de gasten en natuurlijk de bezoekers en 
degenen die, op wat voor wijze dan ook, een bijdrage hebben geleverd. 
De vaste vrijwilligers Suus, Janneke, Nellie, Joke, die al veel jaren trouw hand- 
en spandiensten vervullen, kregen nog een prachtig bloemstuk voor al hun 
medewerking. 
 
 De boodschappen tassen zijn gewonnen door: 
1. Tessa Goossen. Kloosterzande 
2. Jaap van Drongelen. Kloosterzande. 
3. Anita Smit.  Hulst 
 Van harte gefeliciteerd. 
  
Na de wintermarkt volgt traditiegetrouw altijd de grote ‘ maandag’ 
schoonmaak. Er is gepoetst, geschrobd, gedweild en geklopt. Alles ziet er weer 
spic en span uit. 
Ook de mensen die daar aan mee gewerkt hebben, natuurlijk heel erg veel 
dank. 
 
Rina van Vooren 
 

LUNCHKERK IN AXEL 

 
Lunchkerk, 12.30 (locatie, Onder de Toren PKN kerk Axel, Koestraat 2) 
Zing, eet, beleef, lach, deel en bewonder 
18 december 
Geloven is iets wat je samen doet. Daarom nodigen we jou uit voor de 
Lunchkerk. Een ontmoeting mét viering die we samen vorm geven en waar jouw 
inbreng nodig is.  
Verwacht geen gelikt concept, maar een open vorm waarin er ruimte is om 
onze levens te delen en we samen op zoek zijn naar hoe Jezus te volgen.  
*i.v.m. de lunch is het handig als je de eerste keren even laat weten dat je komt. 
Mail naar lunchkerk@gmail.com 
 

about:blank
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EEN AANKONDIGING VOOR EEN BIJZONDERE EXPOSITIE 
Vanaf vrijdag 16 december zal de Iraanse schilderes Maryam (Magmoodzade) 
Ghobadian een aantal van haar schilderijen tentoonstellen in de beneden zaal 
van het museum van Hulst aan de Steenstraat. Kerkgangers zullen haar zeker 
regelmatig hebben ontmoet achter de koffietafel. 3,5 jaar geleden is zij samen 
met haar man en twee zonen vanuit Iran gevlucht naar Nederland.  
Na bijna drie jaar AZC periode wonen ze nu vanaf februari dit jaar inmiddels in 
Hulst. Natuurlijk zijn haar gedachten regelmatig bij haar familie en vrienden in 
haar thuisland, zeker nu het de laatste 2 maanden weer erg onrustig in Iran is.  
Als uw oud predikant ontmoette ik de familie toen ze vanuit Apeldoorn in Hulst 
terecht kwamen. Vrij snel merkten we dat zij bijzondere schilderijen had 
meegenomen. En zodoende vroeg ik haar of ze daar iets van wilde laten zien.  
Zo ontstond het idee om in mei in Kloosterzande met het kunstweekend mee te 
doen en later ook aanwezig te zijn op het Bernardusfeest.  
Omdat zij erg blij was met deze mogelijkheid, lag het voor de hand dat het 
museum van Hulst daar ook interesse voor toonde. Fijn dat zij haar deze 
gelegenheid biedt in het nog maar onlangs vernieuwde museum.  
 
Haar ouders zagen het talent in Maryam. Ze is geïnspireerd door Mahmoud 
Farshchiaan een meester in Perzische schilderminiaturen waar Maryam ook 
enkele lessen van heeft gekregen. Mohammad Yazdchy is voor langere tijd haar  
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docent geweest, waar ze vooral de techniek van aquarel en het werken met 
zwarte pennen (in houtskool uitgevoerd) heeft geleerd.  
Een aantal van deze werken – heel verschillend van aard  en stijl - zullen vanaf  
16 december (ook tijdens de koopavond van 18.00-21.00 uur) te bewonderen 
zijn.  
De toegang tot de expo in de grote zaal beneden (zaal 10) is gratis. 
Voor het reguliere museum geldt uiteraard de normale toegangsprijs van € 5,-. 
 
Ik zou zeggen: laat deze kans om het werk van Maryam Ghobadian uit Iran niet 
voorbijgaan. Zo kunt u ook kennis maken met een veel menselijker kant van 
Iran dan op dit moment in dat land helaas ’t geval is.  
                                                                                                       Pieter Overduin.  
 
AGENDA STICHTING KERK IN KLOOSTER 
Stichting de kerk in klooster presenteert:   
16 december 2022 20.00 uur Kerstconcert Vocaal Ensemble Encore  

in Hof te Zandekerk  
Kerk is open vanaf 19.30 uur 
Kaarten te reserveren via: 
www.stichtingdekerkinklooster.nl 

DATUM OM TE ONTHOUDEN 
Vanaf vrijdag 16 december  Expositie van Maryam (Magmoodzade) 

Ghobadian (Iraanse schilderes) in de 
benedenzaal van het museum van Hulst 
aan de Steenstraat. 
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Een bijzondere geboorte 

 
 

Zie jij ook uit naar de bijzondere geboorte van het Koningskind, 
door zovelen geliefd en bemind? 

  
De straten en huizen worden verlicht, 

zijn onze ogen werkelijk op Hem gericht? 
  

Hij die een blijde boodschap te brengen heeft, 
Hij is het die leven geeft! 

  
Juist nu in een onzekere wereld vol zorgen, 

wil Hij er voor ons zijn nu maar ook morgen! 
  

Vier het feest van het Licht en Hij zal met jou zijn, 
jij in jouw klein hoekje en ik in het mijn. 

  
En ken je hem nog niet, 

Weet Hij is het die jou wel ziet! 
  

Hij zal met jou gaan, 
Hij zal voor jou klaar staan! 

  
Wacht niet langer maar stap aan boord, 

Hij is het die jou hoort! 
  

Halleluja prijs Hem telkens weer, 
Hij zal leven onze Heer! 

 
 

Dichter: Erwin Hrevatim 
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19 december 2022 20.00 uur    Overleg Groene Kerk - Kerk Hulst 
22 december 2022 09.30 uur    Vrouwengroep - Kerstviering - Kerk Hulst 
26 januari 2023  19.30 uur    Vergadering Kerkenraad   
31 januari 2023  20.00 uur    Contextueel Bijbellezen- Kerk Hulst 
13 februari 2023         Open Kerk Hulst – ‘s morgens 
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