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37 jaargang nummer 3
December 2017 – Maart 2018
Beste lezer,
In dit SOW-blad een vooruitblik naar de kerstdagen. Verder veel nieuws
rondom de colleges, organisaties en activiteiten. Bijzonder om te noemen is
dat dit de laatste keer is dat Leuny Adriaanse en Matty Hamelink de distributie
van het SOW-blad coördineren. Ook verlaat Rens Flipse de redactie.
Daarnaast stopt mevr. Hoekman-van Akkeren met de bezorging na dit jaar.
Vanaf deze plaats alvast veel dank en waardering voor het vele werk in de
afgelopen jaren. We zijn blij dat Marian van der Linden de taak van distributie
over gaat nemen vanaf 2018. Welkom Marian.
Kopij voor het volgende SOW-blad inleveren voor 14 februari op
Stormezandeweg 12 of per email naar sow@kerkwemeldinge.nl
Een hartelijke groet namens de reactie:
Mevr. L. (Leuny) Adriaanse
Mevr. M. (Matty) Hamelink
Ds. D.H.J. (Dick) Steenks
Dhr. G.C. (Gerard) Pilon
Mevr. P.J. (Ellen) van der Klooster
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Meditatie
Het licht schijnt in de duisternis en de duisternis heeft het niet in haar macht
gekregen.
(Johannes 1: 5)
In deze letterlijk maar ook figuurlijk donkere dagen, beginnen we kerkelijk
aarzelend vooruit te kijken naar het licht. Tot Kerst wordt elke week een extra
kaars aangestoken aan het begin van de kerkdiensten. Die handeling
symboliseert niet alleen het doorbreken van het licht, maar allereerst de
kracht van het donker. Er is een lied in het Liedboek (723 :2) dat zingt van ‘de
wereldnacht’. In mijn oren altijd een wat sombere insteek om deze wereld te
beschouwen. Het woord’'tranendal’ ligt om de hoek.
Nu maken we onze samenleving regelmatig op zijn smalst mee: mensen die
elkaar het licht (!) in de ogen niet gunnen en niet terugdeinzen voor grof
geweld, moord. Dan wordt het wel erg donker... en mag je het woord
‘samenleving’ wel voorzien van een vraagteken. Zeker als daarbij nog
berichten, en -aangrijpender- beelden komen van geweld elders in de wereld.
Dat we beginnen met een kaars is om aan te geven hoe kwetsbaar het licht is
in deze wereld, en hoezeer wij het licht vaak voor elkaar uitdoen.
De Bijbel kent het donker ook en heeft weet van de hardnekkigheid. Het
begint met donker in de Bijbel, als Genesis schrijft dat ‘duisternis over de
oervloed’ ligt. Als God aan het woord komt wordt het licht. De profeet Jesaja
pakt het beeld eeuwen later op wanneer hij spreekt over een volk dat ‘in
duisternis ronddoolt’. Ronddolen als in een dool-hof. Je ziet in het donker
vaak niet hoe je er weer uitkomt, en je kunt betwijfelen of je er wel weer
uitkomt, of er licht is aan het eind van de tunnel. De profeet Jesaja zegt
vervolgens dat dat volk ‘een schitterend licht’ ziet. Dat is een profetie want op
het moment dat Jesaja dit schrijft is de situatie allesbehalve rooskleurig voor
zijn volk. Hij is misschien ook niet erg serieus genomen toendertijd. Maar hij
heeft wel een bijbelse grondwet te pakken: nergens in de Bijbel wordt de hoop
op licht, op verandering, op vernieuwing, ‘herschepping’ opgegeven. Er is een
fundamentele overtuiging dat niet het donker zal overwinnen maar het licht.
Die hierboven genoemde tekst uit het evangelie naar Johannes drukt die
overtuiging kernachtig uit.
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Een andere fundamentele Bijbelse overtuiging is dat mensenmacht te kort
schiet om het voorgoed licht te maken in deze wereld, om het donker en alles
waar dat donker voor staat uit te bannen. We kunnen er hard aan werken - en
moeten dat ook doen! Maar zonder hulp van buiten, of liever ‘van boven’
redden we het niet. Die hulp is gekomen en heeft voor ons als christenen een
concrete naam gekregen: Jezus Christus.
Advent betekent ‘komst’ en we leven in deze weken weer toe naar Zijn
geboortefeest. De tekst uit Johannes heeft op Hem betrekking. Tegelijk is het
een komst in voorlopigheid, want het donker is nog volop aanwezig in onze
wereld.
En zo steken we na die eerste kaars een tweede kaars, een derde en een
vierde aan op de verschillende Adventszondagen. Om de hoop geboren te
laten worden en om de hoop levend te houden. En om elkaar er aan te
herinneren dat het licht zal overwinnen!
Ds. Dick Steenks
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Preekrooster Wemeldinge
Datum:

Voorganger:

Uit:

Bijzonderheden:

3-dec

Ds. D. Steenks

10-dec

Ds. T. van
Bennekom

17-dec

Ds. D. Steenks

Advent 3 S&T

24-dec

Ds. D. Steenks

Advent 4

Advent 1
Goes

Advent 2 / jeugdkerk

om 10:00 uur
24-dec.

Ds. D. Steenks

Dorpskerstzang om
22:00 uur

25-dec

Ds. D. Steenks

1e Kerstdag

31-dec

Ds. D. Steenks

Oudejaarsdienst
om 10:00 uur

07-jan

Ds. D. Steenks

14-jan

Prop. Dhr. B.
Kriekaard

21-jan

Ds. D. Steenks

28-jan

Dhr. R. Favier

04-feb

Ds. D. Steenks

11-feb

Ds. D. Steenks

18-feb

Ds. G.C. Buijs

Zevenbergen

40-1

25-feb

Prop. Mevr. G.
Zomer

Nieuwerkerk
aan de IJssel

40-2

04-mrt

Ds. D. Steenks

Ede

Jeugdkerk

Groot-Ammers

Jeugdkerk

40-3
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Preekrooster Kattendijke
Datum:

Voorganger

UIt:

Bijzonderheden

3-dec

Ds. J. Smink

Zierikzee

Advent 1

10-dec

Ds. C. Bijman

Arnemuiden

Advent 2

17-dec

Ds. W. v.d. Hoek

Breskens

Advent 3

24-dec

Drs. H.Z. Klink

Ouddorp

Advent 4

25-dec

Dhr. S. Janse

Middelburg

Eerste Kerstdag

31-dec

Ds. J. Smink

Zierikzee

Oudjaar

01-jan

Ds. L.A. de Graaf

Heinkenszand

07-jan

ds. G. Sinke

Burgh-Haamstede

14-jan

ds. G. Berrevoets

Houten

21-jan

Ds. J. Smink

Zierikzee

28-jan

Ds. D. Steenks

Wemeldinge

04-feb

Dhr. P.C. Moree

Wemeldinge

11-feb

Ds. C. Brakema

’s Heer-Abtskerke

18-feb

Ds. J. Smink

Zierikzee

25-feb

Ds. W. Hendriks

Mijnsheerenland
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Uit de pastorie
Van de predikant
Kerkproeverij
Met het startweekend nam het nieuwe
kerkelijke seizoen zijn aanvang. We openden
de deuren van de kerk op zaterdag 16
september voor leuke activiteiten binnen en
buiten de kerk. Nu was het binnen beter vertoeven dan buiten, vanwege de
regen. Kinderen deden daarom hun spelletjes in de kerkzaal, jongeren gingen
in de pastorie aan de slag met theatermaker Remy van Keulen, volwassenen
proefden wijn in de koorkerk. Ondertussen druppelden er wat mensen binnen
om naar de leuke doopjurkenexpositie te kijken. Rond etenstijd kwamen rond
de 60 gemeenteleden bij elkaar om samen te eten in de kerk. In de keuken
stond een heerlijk buffet van meegebrachte culinaire hoogtepunten.
Na het eten zoefde er een ijscokarretje de hal van de kerk binnen en deden
we ons tegoed aan Italiaans ijs. Om vervolgens de kerkzaal te betreden voor
een optreden van onze jongeren. Ze deden improvisatietheater en wat deden
ze dat goed en leuk! Al met al een prachtige Kerkproeverij op deze
startzaterdag.
Opgang
Op zondagmorgen hield de kerk wederom ‘open huis’ zoals eigenlijk op elke
zondag. Dit keer verzamelden we op het grasveld voor de kerk om daar de
dienst te beginnen en om vervolgens met Psalm 84 opgang te maken de kerk
in. Bijzonder om zo de Psalm te zingen terwijl je doet wat deze Psalm uit wil
drukken: ‘hoe brand ik van verlangen om te komen in uw heiligdom’. Ik zal
niet zeggen dat de uitvoering perfect was, het is toch best lastig om zoiets
muzikaal goed te laten verlopen, maar daar ging het ten diepste ook niet om.
Opgang maken, zingend Gods huis binnentreden zoals vele joodse gelovigen,
monniken, nonnen, kerkgangers door de eeuwen heen – al dan niet in
processie - de opgang maakten naar de tempel, naar het huis van de Heer.
Ik bedacht me - al opgaande - dat dat in vroeger tijden in onze oude
Maartenskerk ook zo zal zijn gebeurd en even voel je je verbonden met al het
gelovige voorgeslacht. Binnen zongen we met ons kerkkoor ‘de vreugde voert
ons naar dit huis’ en met jongerenband Solido zongen we ‘Laat het feest zijn
in de huizen’.
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Vragen
‘Kerk proeven’ dat deden we ook in de dienst, die laagdrempelig wilde zijn,
zodat iedereen – ook de gasten die meegekomen waren om kennis te maken
met de kerk(dienst) – het konden begrijpen. Sleutel voor dit begrip waren de
kinderen die alles mochten vragen wat ze wilden weten over de kerk en de
kerkdienst. En ze stelden erg leuke vragen:
‘Waarom krijgt u een hand van de ouderling? Wat is ontferming? Waarom
staat die zandloper daar? Waarom gaat u op de preekstoel staan?’
Zacheüs
Het ging in de dienst over de kleine Zacheüs. Zacheüs is een tollenaar die het
niet zo nauw neemt met de regels, hij is zeer corrupt. Maar het lijkt erop dat
hij verlangt naar heelheid, naar zuiverheid (let wel: de betekenis van zijn
naam is ‘de zuivere’), want hij wil Jezus zien. Hij klimt in een boom, enerzijds
om hoog te kunnen zitten en het te kunnen zien, anderzijds om zich te
verstoppen. Het mooie is dat Jezus hem ziet en hem tevoorschijn haalt en
zegt: ‘ik wil in jouw huis zijn’. Dat is wat Jezus wil: mensen tevoorschijn halen
zoals ze ten diepste zijn. “Kom uit die boom, wees wie je bent en wilt zijn. Ik
wil bij jou in huis zijn, ik wil bij je zijn om je te stimuleren je thuis te voelen in je
eigen leven, in je eigen lichaam, in je eigen omgeving, in je eigen kerk. Speel
geen verstoppertje, maar leef in de open ruimte van Gods genade en wees
zelf genadig.” Een open huis waarin je mag zijn wie je bent, zo wil onze kerk,
onze gemeente ook zijn. Geen oordeel, maar positieve aandacht. Geen
omgedraaid hoofd, maar een uitgestoken hand. Zo willen we open naar elkaar
zijn en elkaar tevoorschijn halen. Hopelijk proef je dat in onze kerk.
Er waren diverse gasten in de kerk van wie ik later bericht kreeg, dat ze
geïnteresseerd waren, dan wel geraakt. Eén iemand heeft zich inmiddels bij
onze gemeente aangesloten als ‘vriend’. Fijn dat het nieuwe seizoen zo
positief mocht beginnen.
Activiteiten
Ook positief is de belangstelling voor de verschillende activiteiten. Eind
september startte de gespreksgroep “Uit de tijd. Wat bezielt een liberale
dorpsdominee” over het werk van ds. Ad van Nieuwpoort. Met 15 deelnemers
zijn we over dit boek in gesprek geraakt en het zijn boeiende avonden die we
beleven. Ook voor de Bijbelstudie over het Mattheus-evangelie is veel
belangstelling. We hebben met z’n twaalven interessante
woensdagochtenden al studerende op de teksten.
Helaas heeft zich nog niemand gemeld voor belijdeniscatechese. Maar dat
kan altijd nog, dus wie alsnog interesse heeft, kan zich bij me melden.
De andere catecheses met kinderen en jongeren zijn wel allemaal weer
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opgestart en er hebben zich leuke groepen gevormd.
Het is nog niet gelukt om met de jongerenkring 20+ bij elkaar te komen. De
agenda’s zitten te vol. Toch blijven we het proberen om onszelf te verzamelen
rond de lunchtafel.
We hebben eind oktober 500 jaar Reformatie herdacht. Op vrijdagavond de
27e met de film ‘Storm. Letters van vuur’ en dinsdagavond 31 oktober -de
feitelijke herdenkingsdag- met een viering in de Maartenskerk waaraan ons
kerkkoor mee werkte, twee zangers van kwartet Alauda en met Peter
Reijnoudt op het orgel. Al waren de Lutherliederen niet zo makkelijk om te
zingen, het werd mede door de muziek een prachtige avond. Bijzonder om op
deze avond in onze Maartenskerk (vernoemd naar St Martinus) te zijn om de
reformatie die Maarten Luther (ook vernoemd naar St. Martinus) teweeg
bracht te herdenken. Onze Maartenskerk ademt deze geschiedenis ook. Kijk
maar eens op ons predikantenbord. In Zuid-Beveland is de Hervormde Leer
eind 16e eeuw ingevoerd en krijgt Wemeldinge in 1578 haar eerste predikant
Ghelein Adriaanse. 60 jaar na de Reformatie van 1517 was er dus een
predikant in de Maartenskerk tot op de dag van vandaag. Hopelijk kan de
predikantsplaats nog lang behouden blijven.
Combinatie
En dat brengt me als vanzelf bij de combinatie die er is tussen de Hervormde
Kerk van Kattendijke en de Protestantse Gemeente Wemeldinge. Want het
vertrek van ds. Eline Baggerman uit Kattendijke leidde tot onderlinge
besprekingen over de predikantsplaats van de combinatie. Welnu, de
combinatie kreeg toestemming voor een full time predikant, waardoor ik 100
% en voor onbepaalde tijd kan werken voor Wemeldinge en Kattendijke. En
dat is natuurlijk verheugend nieuws. In oktober ben ik begonnen als opvolger
van ds. Baggerman in Kattendijke. Een warm welkom viel me ten deel op 29
oktober in de dienst waarin we 500 jaar Reformatie herdachten en waarin we
het feestelijke feit vierden dat Leen Marijs 40 jaar als organist aan Kattendijke
is verbonden. Sinds 1977 heeft Leen heel wat kerkdiensten muzikaal
begeleid. Als dat er gemiddeld zo’n 50 per jaar zijn geweest, komt hij op het
respectabele aantal van 2000 kerkdiensten!
Ik verdeel mijn tijd nu voor 85 % over Wemeldinge en voor 15 % over
Kattendijke. Eens per twee maanden zal ik Kattendijke voorgaan en de rest
van de diensten doe ik in Wemeldinge. Voorts zal ik uiteraard mijn pastorale
taak zowel in Wemeldinge als in Kattendijke vervullen en present zijn
wanneer nodig.
Tot slot
Zo ga ik vrolijk voort op ’s Heren wegen en zie ik uit naar het komende
Kerstfeest en de activiteiten die vanaf januari plaats vinden.

11

Pastoraat

Belangrijk in ons gemeente-zijn is het omzien naar en meeleven met elkaar.
Ook in de afgelopen maanden is er het nodige gebeurd met mensen in onze
gemeente. Vreugdevolle momenten en verdrietige.
We denken aan geboorte van nieuw leven, aan huwelijksjubilea, aan mensen
met een nieuwe baan, aan goed nieuws over de gezondheid.
We denken aan de mensen die verdrietig zijn omdat ze hun geliefde partner,
familielid of vriend(in) missen. We denken aan hen die opgenomen zijn
(geweest) in het ziekenhuis en nu verder herstellen.
Omdat het kerkblad maar vier keer per jaar uitkomt, noemen we hier de
namen niet. Ziekenhuisopnames en kortstondige verblijven in
verzorgingshuizen worden vermeld op de wekelijkse zondagsbrief en in
‘Kerkelijk Leven’.
We denken aan hen die zijn verhuisd naar een verzorgingshuis. Het lijkt me
goed voor het medeleven als ik hier wel de namen noem van de mensen die
– voor zover bekend – voor lange termijn of permanent in verzorgings- of
verpleeghuizen wonen, zodat we aan hen én hun partners/familie blijven
denken nu ze niet meer in Wemeldinge wonen, maar nog wel met onze
gemeenschap verbonden zijn.
In woonzorgcentrum Cederhof, Cederlaan 9, 4421 BZ, Kapelle wonen:
- Mw. J.P. Hamelink
- Dhr. H. van Oosten
- Mw. A. Jeremiasse - Poleij
In verpleeghuis Ter Valcke, Louise de Colignylaan 2 4461 SP, Goes woont:
- Dhr. J. Hamelink
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In woonzorgcentrum Randhof, 's-Heer Elsdorpweg 18, 4461 WL, Goes,
woont:
- Mw. M.J. Hamelink-Verboom
In woonzorgcentrum Ter Weel, Willem Kosterlaan 1, 4413 CP Krabbendijke
woont
- Dhr. S. Versprille
In zorggroep Ter Weel, Joannaplantsoen 1, 4462 AV, Goes, woont
- Dhr. M. de Schipper (afdeling Schengen 4)
In woonzorgcentrum ‘Beatrixhof’, Prinses Beatrixweg 52, 4424 AD,
Wemeldinge, woont:
- Mw. C.J. Glerum - van Stel
Geef het door!
Mocht u iemand missen in deze lijst, wilt u me dat dan doorgeven? Alvast
bedankt!
Mocht u iets weten van ziekte of verdriet, nare of juist vreugdevolle
omstandigheden bij mensen, dan zou het fijn zijn als u mij dat door wilt geven.
Misschien bij uzelf of bij iemand uit uw omgeving. Dan kan ik of de
ouderling(e) daar pastorale aandacht aan schenken als dat op prijs gesteld
wordt.
De glimlach van een kind
Waar voor sommigen de decembermaand een feestmaand is, daar is voor
anderen deze maand een moeilijke periode. Het gemis van een dierbare laat
zich vaak extra voelen in december en ook familieconflicten komen soms
pijnlijk naar voren. Hopelijk kan het Kerstfeest bijdragen aan warme(re)
gevoelens. We mogen ondanks veel vertrouwen op het licht van Kerst, op de
glimlach van het kind in de kribbe. En die glimlach brengt ons ‘vrede op aarde
voor de mensen van het welbehagen’.
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In Memoriam
Pieternella Bartheliena Jacoba Hoogesteger
Op zaterdag 1 juli 2017 is Nellie Hoogesteger overleden in de leeftijd van 78
jaar. Ze woonde op Spoorlaan 35. Op woensdag 5 juli 2017 heeft er in de
Maartenskerk een afscheidsdienst plaatsgevonden. In deze dienst lazen we
psalm 23 en een paar verzen uit Johannes 10, over de Goede Herder.
Het leven van Nellie was niet makkelijk. Haar eerste daglicht begon meteen
donker, toen ze bij de geboorte een hersenbeschadiging opliep die haar leven
vanaf dag één heeft getekend. Ze groeide uit tot een volwassen vrouw, maar
geestelijk bleef ze een kind van - zeg - 6 jaar. Een zorgenkind voor haar
familie, maar tegelijkertijd een gezellige vrouw die het beste van het leven
probeerde te maken.
Ze kwam trouw in de kerk. Zonder kerk was het geen zondag. Vooral het
zingen vond ze heel fijn. Voor haar waren de speciale diensten voor mensen
met een verstandelijke beperking een uitkomst, daar ging ze graag naar toe.
De laatste weken ging het steeds minder en ze raakte in het ziekenhuis. Daar
stierf ze onverwachts. Nellie is - om het met Psalm 23 te zeggen teruggekeerd in het huis van de Heer. Hij laat immers de kind’ren tot Zich
komen en Nellie was Zijn kind. Eenvoudig en gezellig, eigenwijs en koppig als
ze was. Ze hoorde en hoort in de kudde van de Goede Herder die altijd goed
voor zijn kudde zorgt, voor alle schapen, een voor een.
Dat woord Herder schrijven we met een hoofdletter, maar wat zijn er ook veel
goede herders met een kleine letter. Hoe liefdevol is Nellie verzorgd haar
lieve lange leven, door haar ouders, door haar familie. Ze waren voor Nellie
als een herder die zorgt voor zijn schapen. En dat is soms best hard werken
en zwaar. Maar wat is de zorgzaamheid van Lien en Adri en van haar andere
familieleden een Godsgeschenk geweest voor Nellie. Wat kun je veel geven
van je kracht aan kwetsbare mensen. Na de afscheidsdienst heeft de
begrafenis plaatsgevonden op de algemene begraafplaats te Yerseke, waar
ze in het graf van haar vader en moeder is gelegd. Onze gedachten en
voorbeden gaan uit naar familie en vrienden. Ds. Dick Steenks
In memoriam Geertruida Poulina Witkam-Felius
De dienst van de kerk werd gevraagd bij het afscheid en de begrafenis van
Geertruida Poulina (Gerda) Witkam-Felius op 3 augustus vanuit de
Maartenskerk en op de begraafplaats van Wemeldinge. Gerda werd geboren
in Goes, waar haar vader een bakkerij had. Ze hiep daarin mee en na haar
mulo-opleiding ging ze werken bij de Boerenleenbank. Daar leerde ze de R.K.
Toon Witkam kennen, met wie ze in 1962 hervormd trouwde. Na een korte tijd
in Amstelveen vestigden zij zich in Wemeldinge, waar Toon terecht kon bij de
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Baar en Leendertse. Gerda werkt o.a als kassier bij de RABObank, bij de PTT
en hielp mee in de kledingwinkel van Adrie. Toon overleed in 2000. Gerda
leerde op 70 passen afstand Henk Flipse, een weduwnaar kennen toen ze in
de Buitenhaven met het busje van de kerk langs kwam. Van het één kwam
het ander en ze werden verliefd. Met grote dankbaarheid keek ze terug op
deze laatste periode.
Gerda had een opgewekt karakter, maar zag soms tegelijk wat leeuwen en
beren op de weg, ze was zorgzaam en hulpvaardig, geïnteresseerd en een
echte regelaar (een “schikker’). Ze hield van en had oog voor mooie kleren en
een verzorgd uiterlijk, maar.. geen poespas. Sportief was ze ook,
medeoprichtster van de tennisclub, gaf jazzballet en was muzikaal. Gerda
hield van fietser, ging toen het eenmaal kon graag op vakantie en genoot van
de natuur.
Ze kwam uit een hervormd gezin. De liturgie van de rouwdienst had ze samen
met ds. Steenks opgesteld. “God is Liefde” stond op haar rouwkaart en dat
had zien staan in het gebrandschilderde raam in de Maartenskerk. Wij lazen
dan ook 1 Corinthe 13 en 1 Joh. 4: 7-14. Wij kijken – zegt Paulus – als in een
wazige spiegel, niet alles is scherp te krijgen. Maar zelfs de meest heldere
spiegel geeft nog een vertekend beeld, want ons rechts is daarin links en v.v.
“God is en de hemel en wij zijn op aarde” zegt de Prediker en dit van ons uit
onoverbrugbaar verschil is verantwoordelijk voor de menselijke wazigheid en
het vertekende beeld. Maar wel kan dit: achter ons verschijnen in de spiegel
de contouren van de gestalte van de Liefde (hoofdletter). Omschreven als (vs
4-7): geduldig en goed zonder afgunst of ijdel vertoon en
zelfgenoegzaamheid. Niet grof en niet zelfzuchtig, niet boos te maken en het
kwaad niet aanrekenend, verheugt niet over onrecht maar blij met waarheid.
7
Alles verdraagt ze, alles gelooft ze, alles hoopt ze, in alles volhardt ze. Wie
van ons kan in alle ernst dit over zichzelf zeggen? en wie kan – in diezelfde
ernst dit Jezus ontzeggen? In alle “fragwürdigkeit” van het bestaan kan deze
Liefde worden gevonden en beleden, geloofd en geleefd, beloofd en beleefd
in Jezus Christus, die niet alleen het vleesgeworden Woord is, maar evenzeer
en tegelijk de mensgeworden Liefde. In Zijn armen leggen wij Gerda WitkamFelius en waar kan een mens tenslotte veiliger zijn dan in Jezus’ armen?
Voor tijd en voor eeuwigheid, want “voor Hem leven zij allen.”. Ds. L.C.P.
Deventer
In memoriam Catharina Dekker-Sonke
Op donderdag 24 augustus 2017 is Catharina Dekker-Sonke in de leeftijd van
95 jaar overleden. Ze woonde op de Oosterscheldestraat 38. Haar wieg stond
in Yerseke. Ze groeit op als kind in het grote en godvruchtige gezin Sonke.
Voor de oorlog ontmoet ze Jan Dekker, met wie ze na de oorlog op 27
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december 1945 trouwt. De naoorlogse tijd wordt geleefd onder de zon van
vreugde en geluk. Er is werk en er komen kinderen. Jan is onderwijzer en
gaat lesgeven in Limburg. Daar worden drie kinderen geboren. Het werk
brengt ze ook in Rotterdam, waar nog twee kinderen worden geboren. Veel
verschillende huizen en adressen verder, komen ze weer terug in het
Zeeuwse als Jan docent op de huishoudschool in Goes wordt. Uiteindelijk is
het laatste adres waar ze samenwonen de Oosterscheldestraat in
Wemeldinge. Samen wonen ze daar tot aan het overlijden van Jan op 16 april
2004. Katrien blijft er alleen wonen en hoe moeilijk dat ook is, ze slaat zich er
goed doorheen door de vele gezelligheid die ze creëert en opzoekt. Ze
genoot van het samen-zijn met haar familie.
Katrien was een gelovige vrouw. ‘Uw woord is een lamp voor mijn voet, een
licht op mijn pad’. Katrien gebruikte deze tekst uit Psalm 119 in een brief aan
haar geliefde Jan voordat ze trouwden. Wellicht om aan te geven hoe ze in
het leven stond. Met Gods woord als oriëntatiepunt, als richtsnoer. In de
afscheidsdienst op woensdag 30 augustus 2017 in de Maartenskerk stonden
we stil bij deze tekst en bij Psalm 23. Dat ‘woord’ waarover in Psalm 119
wordt gesproken geeft ons onderricht, wijst ons de weg. Het wees ook de weg
in het leven van Katrien, waarbij er ook het geloofsvertrouwen was dat David
ook had: de Heer is mijn Herder. De liefde van God als een bron van troost en
bemoediging waar ze zondag aan zondag van hoorde in de kerk of via de
kerktelefoon.
Toch nog plotseling stopt haar lengte van dagen. Ze valt, breekt haar heup en
komt dat lichamelijk niet meer te boven. Ze sterft op de geboortedag van haar
man, 24 augustus. En haar ziel maakt de laatste pelgrimstocht naar het huis
van de Heer. En wij mogen geloven dat ze nu bij God thuis is. In het land van
louter licht. Mag dat geloof en de goede herinneringen haar familie tot steun
en sterkte zijn. Ds. D.H.J. Steenks
In memoriam Johanna Schouten-Schouwenaar
‘De Heer houdt de wacht over je gaan en je komen’ of zoals een oudere
vertaling het verwoordt: ‘de Heer zal uw uitgang en ingang bewaren van nu
aan tot in eeuwigheid.’ Met deze woorden uit Psalm 121 namen we op
woensdag 6 september afscheid van Johanna Schouten-Schouwenaar. Jo
overleed op 31 augustus 2017. Bijeen in de Maartenskerk stonden we stil bij
haar levensverhaal en geloofsleven van 95 jaar lang. Ze werd geboren op 19
juli 1922 als 13e kind van de 16 op de Oude Polderweg in Wemeldinge. Een
groot gezin dus, waar ook nog een pleegkind bij kwam. Het was een gezellige
drukke boel bij de familie Schouwenaar.
Ze trouwde op 1 juni 1944 met Rinus Schouten. Samen kregen ze 6 kinderen.
Het gezin ging trouw naar de kerk en er werd thuis uit de Bijbel gelezen. Het
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geloof was vanzelfsprekend aanwezig. Al werd er niet over gepraat, het zat
wel diep verankerd in de ziel. En die ziel werd bij Jo voornamelijk aangeraakt
door het zingen. Dat mocht ze graag doen. ‘Scheepke onder Jezus’ hoede’
was één van haar favorieten. De tekst hiervan past wel mooi bij Psalm 121,
waar een ander natuurbeeld in gebruikt wordt, namelijk die van de bergen; het
geloofsvertrouwen is hetzelfde. ‘Ik sla mijn ogen op naar de bergen, van waar
komt mijn hulp? Mijn hulp komt van de HEER die hemel en aarde gemaakt
heeft.’ Het is duidelijk: dit is een geloofsuitspraak, woorden van iemand die
gelooft. ‘God zal je ziel behoeden.’ Niet dat daardoor je niets kan overkomen.
Was het maar waar. Een wereld van verdriet, pijn en gemis doortrekt het
leven van Jo en de hele familie. Moeilijk en pijnlijk. Psalm 121 vertelt van
opwaartse wegen, van geestkrachtig verder gaan onder Gods hoede en
bewaring. Dat ging, maar met moeite.
Een paar maanden geleden raakte ze na een val ook steeds meer in de war.
Thuis ging het niet meer en zo kwam ze in het woonzorgcentrum Meuleweie
in Wolphaartsdijk terecht. Daar stierf ze en maakte ze ingang bij God. Moge
de hulp en de liefde van God en de dankbaarheid om het leven van Jo
Schouten-Schouwenaar de familie sterken en troosten. ‘Al slaat de zee ook
hol en hoog en zweept de storm ons voort, wij hebben 's Vaders Zoon aan
boord, en 't veilig strand voor oog.’ Ds. D.H.J. Steenks
In memoriam Neeltje Mijnsbergen – Stroosnijder
Een goed mens sterft steeds te vroeg vooral als zij een liefdevolle,
belangstellende vrouw, moeder, oma en opoe was. Al had Nel MijnsbergenStroosnijder de respectabele leeftijd van 92 jaar, het verdriet om het einde
van haar leven op 3 september 2017 was groot. Haar leven begon op 6 juli
1925 in Schore als 6e kind in het gezin Stroosnijder. Ze ontmoette Arie
Mijnsbergen tijdens dansles in Goes. Blijkbaar kon hij zo goed dansen dat ze
met hem de liefdesdans wel wilde dansen, want ze trouwden met elkaar op
19 december 1947. Ze kregen twee zonen. In 1962 verhuisden ze naar
Wemeldinge, naar de sluis want daar had Arie werk gevonden als
chefmonteur.
Nel was zorgzaam en gastvrij, ze stond open voor iedereen en was altijd
belangstellend. Ook heeft ze haar hele leven, tot het laatst toe, gebreid. Ze
maakt truien, vesten en sokken. Héél veel sokken. Daarnaast maakte ze altijd
de puzzels die in de krant stonden.
Een grote klap was natuurlijk het overlijden van Arie op 17 november 2005.
Zijn overlijden slaat een groot gat in het leven van Nel, maar ze slaat zich er
goed door heen. Ze blijft doen wat ze altijd deed en dat helpt haar erdoor.
Ook in De Wemel, waar ze tweeënhalf jaar geleden naar verhuisde, heeft ze
het prima naar haar zin. Haar geloof helpt hier ook bij zo lijkt het. Ze had twee
Bijbelteksten gekozen bij het afscheid van Arie en nu bij haar afscheid op
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vrijdag 8 september 2017 in de Maartenskerk lazen we deze teksten ook:
Psalm 121 en Romeinen 8 : 37 t/m 39. Teksten over geloofsvertrouwen, dat
wat er ook gebeurt ‘niets zal kunnen scheiden van de liefde van God, die hij
ons gegeven heeft in Christus Jezus, onze Heer.’ Die Liefde, dat is een diep
geloofswoord, waar het zondag aan zondag in de kerk over gaat. Nel luisterde
de laatste jaren mee via de kerktelefoon. Ze miste geen zondag. ‘God is
liefde.’ Het staat ook al eeuwen vermeld in het gebrandschilderde raam in de
Maartenskerk. Nel liet zich leiden en inspireren door die liefde, want wat was
ze een liefdevolle, betrokken moeder, oma en opoe. Het gemis is groot, maar
de liefde die ze gegeven heeft, blijft voortleven in de harten. Mag het
vertrouwen in Gods liefde die een dragende kracht in het leven van Nel was,
ook haar gezin vertrouwen geven en geestkracht. Ds. D.H.J. Steenks
In memoriam
Op 1 november 2017 is in de leeftijd van 68 jaar Marinus Jacob Hoogesteger
overleden. Hij woonde op de Noordelijke Achterweg 31 te in Wemeldinge.
Rinus was lange tijd ziek. Op de rouwkaart stond:
Waarom al dat vechten, waarom al die pijn?
Je wilde niet weg, je wilde bij ons zijn.
De strijd was oneerlijk en geheel niet terecht
Je wilde graag nog verder, maar verloor dit gevecht.
Op zaterdag 4 november is er afscheid van Rinus genomen in Klein Stelle,
waarna hij naar zijn laatste rustplaats is gebracht op de begraafplaats van
Wemeldinge. We wensen zijn vrouw, kinderen en kleinkind troost en Gods
liefdevolle nabijheid toe.

Uit de kerkenraad
Samenwerking Protestantse gemeente
Wemeldinge en Hervormde gemeente
Kattendijke
Op 25 juni 2017 heeft ds. Eline
Baggerman-van Popering afscheid
genomen als predikant van de combinatie Wemeldinge-Kattendijke, met als
standplaats Kattendijke.
In de periode na 25 juni 2017 heeft er vervolgens diverse malen overleg
plaatsgevonden tussen de kerkenraden van Kattendijke en Wemeldinge.
Tijdens het laatste overleg is een afvaardiging van het RCBB aangeschoven.
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Alle aanwezigen hebben in dit laatste overleg geconcludeerd dat ds. Steenks
vanaf 1 september 2017, 15% van zijn tijd gaat besteden aan Kattendijke en
85% aan Wemeldinge.
We zijn blij dat we als combinatie deze afspraken zo kunnen maken, waarbij
we als zelfstandige kerken elkaar in een combinatie kunnen vasthouden,
steunen en het samen langer kunnen volhouden met een fulltime predikant
die zich volledig aan deze combinatie kan en mag wijden.
Bij het beroepen van ds. Steenks bestond nog een onzekerheid of hij na 4
jaar niet terug zou gaan in het percentage van de aanstelling. Met deze
combinatie afspraken, is ook deze onzekerheid weggenomen en we zijn
verheugd mee te kunnen delen dat ds. Steenks nu voor onbepaalde tijd
fulltime aan de combinatie Wemeldinge- Kattendijke is verbonden.
Gezamenlijke kerkenraadsbijeenkomst
Tijdens een gezamenlijke kerkenraadsbijeenkomst op 2 november 2017 van
de kerkenraden van Kattendijke en Wemeldinge zochten we elkaar beter te
leren kennen. Maar dan vooral in geloof en hoop. We zijn immers een
kerkelijke combinatie en hoe mooi is het om elkaar dan ook eens ‘kerkelijk’ te
ontmoeten en te spreken. De vergaderingen gaan vaak over allerlei
regelingen en praktische zaken. Waar we het voor doen, sterker nog, voor
Wie we het doen, komt niet altijd ter sprake. Deze avond wel. In kleine
groepen gingen we eerst in gesprek aan de hand van foto’s over onszelf. Wat
zegt deze foto over mij? Daardoor kon eenieder iets over zichzelf vertellen.
Daarna wisselden de groepjes en ontmoetten we weer anderen aan de tafel
en gingen we in gesprek over vragen als:
- wat zijn de vruchten van God in jouw leven?
- wat spreekt je het meeste aan in de persoon van Jezus Christus?
- wat is voor jou de meest aansprekende manier waarop God zijn grote liefde
voor de wereld communiceert?
- Pinksteren betekent voor mij?
Om vervolgens weer van groepssamenstelling te wisselen en een gesprek te
voeren over ambt en kerk.
Zo waren er vele vragen die we met elkaar bespraken, waarbij we iets van
elkaars persoonlijke geloof, overtuiging en verwachtingen proefden.
Wat volgde op de vragen was een zelf meegenomen voorwerp dat iets
vertelde over je persoonlijk geloof of over de grootheid van God. De een had
een kettinkje mee, de ander een foto en weer een ander het liedboek.
Aansluitend hebben we met elkaar gegeten en sloten we een inspirerend
samenzijn af.

19

Gedachtenis
Tijdens de kerkenraadsvergadering van 25 november besprak de kerkenraad
een voorstel van ds. Steenks over de gedachtenis van een overleden
gemeentelid. Voor de goede orde, dat gaat niet over de gedachtenisdienst die
we altijd in november houden, maar over het afkondigen van een overlijden.
Ds. Steenks had de kerkenraad vorig jaar al verzocht de mededeling van een
overlijden meer pastoraal-liturgisch in te bedden in het moment voor de danken voorbeden. De mededeling van het overlijden en het dienaangaande
verdriet kon dan aansluitend worden verwoord in de gebeden. Dat is toen ook
praktijk geworden.
Nu lag er een voorstel op tafel om het gedachtenismoment iets uit te breiden
door meer woorden te geven aan het leven van de overledene, om daarbij
ook lied 961 uit het liedboek te zingen (naar Romeinen 8 : 14 ‘Niemand leeft
voor zichzelf. Niemand sterft voor zichzelf. Wij leven en sterven voor God
onze Heer aan Hem behoren wij toe.’) en om een gedachtenissymbool te
plaatsen op een gedachtenistafel. Op dat gedachtenissymbool komen de
naam, geboortedatum en sterfdatum te staan van de overledene. Zoals we
een boekrol hebben met de namen van onze dopelingen, zo komt er een tafel
met daarop de namen van onze overledenen.
Het symbool met de naam erop blijft dan een jaar op deze tafel liggen en
wordt dan rond de overlijdensdatum een jaar later overhandigd aan de
nabestaanden. Zo wordt ons kerkgebouw ook een plaats van gedachtenis.
Onder het zingen van het gedachtenislied wordt het symbool op de
gedachtenisplek gelegd. Eventueel door een nabestaande van de overledene
begeleid door de ouderling van dienst, dan wel door de ouderling van dienst
alleen (als de nabestaanden niet willen of kunnen).
Dat we een gedachtenis doen en een symbool met naam en data op de
gedachtenisplek leggen wordt gecommuniceerd met de familie door de
predikant die de uitvaart doet. Mocht dat een andere predikant zijn dan ds.
Steenks dan zal ds. Steenks contact opnemen met die andere
predikant/pastor. De nabestaanden kan dan worden gevraagd of ze bij de
gedachtenis aanwezig willen zijn en of ze het symbool naar de
gedachtenisplek willen brengen.
Voorgesteld werd ook om de gedachtenis van de overledene de zondag ná
de begrafenis te doen. Soms zit er een zondag tussen overlijden en
begraven, dan zullen we op die ‘tussen-zondag’ de mededeling van het
overlijden doen en aangeven dat de gedachtenis de week erop plaats vindt.
Vaak zijn nabestaanden vlak na een overlijden erg druk en komt de zondag
tussen overlijden en begraven niet goed uit. Na de begrafenis is er meer rust
en kan een gedachtenis meer tot z’n recht komen juist ook voor de
nabestaanden.
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De kerkenraad heeft uitvoerig gesproken over het voorstel van ds. Steenks.
Besloten werd om het voorstel aan te nemen met dien verstande dat het in
het pastoraal overleg verder zou worden besproken om te kijken wat men er
daarvan vond en welk symbool het meest passend is.
Intussen heeft het pastoraal overleg plaatsgevonden. Alle aanwezigen
konden zich vinden in deze uitbreiding van het gedachtenismoment. Als
symbool werd gekozen voor een witte steen om daarop de naam en
geboorte- en sterfdatum te schrijven. Deze steen komt dan een jaar op de
gedachtenistafel te liggen.
In de decembervergadering van de kerkenraad zullen nog een aantal
praktische zaken moeten worden besproken om tot uitvoering te komen. Het
ligt in de bedoeling om daarna de gedachtenis te gaan doen zoals hierboven
beschreven. Namens de kerkenraad: Jan van der Klooster

Kerkbalans 2018
In januari start de actie Kerkbalans, het moment dat we
in de kerk geld ophalen bij onze leden om al het
kerkenwerk te kunnen blijven doen. Kerkbalans 2018
heeft als thema ‘Geef voor je kerk’.
Ik wil de actie Kerkbalans van harte bij u aanbevelen omdat ik overtuigd ben
van het nut van de kerk. Ik ervaar dat natuurlijk aan den lijve, want bijna mijn
hele leven staat in het teken van geven aan de kerk. Maar dan bedoel ik
‘geven’ in de zin van aandacht, een luisterend oor, een woord, een gebaar,
een overdenking of een onderwijzing. Ik werk vanuit de kerk van Jezus
Christus voor mensen die iets van de kerk hopen te ontvangen. En zo ervaar
ik dagelijks dat er veel behoefte aan geloof, hoop en liefde is. De kerk wil
inhoud geven aan deze woorden en ik mag dat als dienaar van de kerk
samen met vele vrijwilligers proberen te bewerkstelligen. Als u geld geeft voor
uw kerk, kunnen u en de mensen om u heen iets van de kerk ontvangen.
Daarbij hoop ik ook dat u voor onze kerk wilt bidden, want zonder geestelijke
steun kunnen we het ook niet. Met gebed en geld, met inhoud en inzet
kunnen we het belangrijke werk van de kerk blijven doen. Daarom: Geef voor
je kerk.
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Fotowedstrijd
Een prachtig plaatje: onze kerktoren aan de horizon die al van ver laat zien
waar ons dorp is. Een vertrouwd en kostbaar beeld. Kerken zijn
beeldbepalend voor ons land. Niet alleen de gebouwen, ook wat er in de
kerken gebeurt: de gemeenschap waarin mensen elkaar vanuit het geloof
ontmoeten, zich laten inspireren, een helpende hand uitsteken of juist hulp
ontvangen.
Met het oog op Actie Kerkbalans willen we u en jou uitdagen om een foto te
maken van wat u belangrijk vindt in kerk en/of geloof of om wat kerk/geloof
voor u/jou betekent.
Dat kan zoals je zelf wilt: gewoon met je mobiel of met een professionele
camera. Stuur je foto in en ding mee naar een leuke prijs
Van alle ingestuurde foto’s wordt er een expositie gemaakt in de
Maartenskerk in de weken voorafgaande en tijdens Actie Kerkbalans.
Goed om te weten. Er kan meegedaan worden in drie categorieën:
-

Kinderen (6 t/m 12 jaar)
Jong talent (12 t/m 18 jaar)
Volwassenen (18+)
Er mogen maximaal 3 foto’s per persoon
worden ingeleverd.

De foto wordt beoordeeld door een jury en die
bepaald wie erin welke categorie wint.
Hoe doe je mee? Stuur de foto voor 4 januari 2018 naar ds. Steenks
(predikant@kerkwemeldinge of door de brievenbus).
o.v.v. naam, telefoonnummer, leeftijd.
Is je foto groter dan 10 MB? Stuur ‘m dan met We Transfer.

Wandelen langs het Kerstverhaal in Wemeldinge
Op zaterdag 23 december 2017 organiseren we als Protestantse Gemeente
Wemeldinge een wandeling langs het Kerstverhaal op weg naar de Kerststal.
De start van de wandeling is tussen 17:00 en 18:00 uur bij de pastorie aan de
Kerkweg 11 te Wemeldinge. Groot en klein, uiteraard jong maar zeker ook
oud is hierbij uitgenodigd om samen in groepjes vanaf het hek van de tuin van
de pastorie door het kerstverhaal naar het Kindje in de stal te reizen. Er zijn
optredens, er worden verhalen verteld en we eindigen allemaal samen bij Hof
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Keizersweel voor een lekkere (warme) traktatie en het zingen van mooie
kerstliederen. Het is grotendeels buiten dus warme kleding is aanbevolen.
Iedereen is van harte welkom! Vertel het daarom door aan familie en
vrienden, aan heel Zeeland!
Voorbereidingscommissie, Mirjam van der Linden, Josien Bommeljé en Dick
Steenks

Kerstwens
Alles wat God aan ons te zeggen heeft
heeft Hij in onze handen neergelegd:
een weerloos kind geen bulderende stem
die zegt "je moet", "je mag niet" of "ik zal je",
maar kinderogen die om aandacht vragen,
om liefde, koestering en spel.
Dat is hoe Hij de wereld redden wil:
niet met een harde hand, met grote stappen,
niet door ons ongenadig aan te pakken,
maar door ons nieuwe tederheid te leren.
Alles wat God aan ons te zeggen heeft
heeft Hij in onze handen neergelegd:
een weerloos kind.
Mede namens Corinne, Jonna, Flore en Ynte, wens ik u allen gezegende
Kerstdagen en veel geluk en
zegen in 2018!
Ds. Dick Steenks
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Kerstviering voor ouderen in Wemeldinge
Graag nodigen wij u uit voor de kerstviering in dorpscentrum " de Wemel"
De middag is op donderdag 14 december a.s.
Aanvang 14.00 uur, de zaal is open vanaf 13.30 uur en de toegang is vrij!
Het Koor'55 " uit Goes ,o.l.v. mevrouw Tineke Bos zal voor en met ons
zingen.
U bent van harte uitgenodigd om te komen luisteren, mee te zingen en te
genieten van deze speciale middag!
De kerstviering wordt georganiseerd door de plaatselijke afdeling van
Vrouwen van Nu, De Vrije Evangelische Gemeente en de Protestantse
Gemeente Wemeldinge.
Is de afstand van uw huis naar " de Wemel" een probleem,
dan kunt u bellen naar: 0113-230247 en u wordt opgehaald.

Winterreis naar Pïr
Van 9 t/m 12 december willen we weer op bezoek in onze zustergemeente in
Pir. We willen samen met de predikant Sandor kerstpakketten uit gaan delen
aan de allerarmste mensen in Pir en de weduwen en zieken.
Hij heeft onze hulp gevraagd bij een stukje diaconaat voor de zigeuner
bevolking.
Wij hopen dat we op deze manier de liefde van onze Vader kunnen delen met
de mensen in Pir.
Ad en Mappy Zuijdwegt
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Einde van de zomer, op weg naar de winter
De zomer is voorbij en het winterseizoen is weer gestart. We kunnen als
gemeente Kattendijke terugkijken op een goede zomer. We hebben dit jaar
weer mee gedaan aan de “ Schuurverkoop”, dit is een activiteit van de
dorpsvereniging en wij sluiten als kerk daarbij aan. We hadden een verloting,
rommel en boekenmarkt in de consistorie werd er koffie met zelf gebakken
gebak verkocht. We zijn dan ook blij met de vrijwilligers die ons mee hebben
geholpen. We hebben die dag 341, -- euro opgehaald voor onze kerk.
Eind augustus hebben de beide kerkenraden besloten om de combinatie
overeenkomst te herzien en om te zetten naar 100% predikantsplaats
waarvan ds. Steenks 85% voor Wemeldinge en 15% voor Kattendijke gaat
werken. We hopen op een goede samenwerking.
Het startweekend stond in het teken van “Open huis”. In Kattendijke ging de
kerk om 16.30u open en iedereen was welkom om een glaasje te drinken en
daarna lekker te kunnen eten. We hadden een warm en koud buffet gemaakt.
De opkomst was redelijk en erg gezellig zelfs de toeristen van ons dorp
schoven aan bij de dis. Het nagerecht in Wemeldinge bestond uit een ijsje.
Dit jaar stond in het teken van 500 jaar Reformatie ofwel het Lutherjaar. Wij
hebben dat in een dienst van 29 oktober herdacht. In deze dienst ging ds.
Steenks voor die werd welkom geheten als predikant van Kattendijke. De
muzikale medewerking was van het “Alauda” kwartet die lutherliederen
zongen. In deze dienst hebben we ook het jubileum van onze organist Leen
Marijs gevierd, Leen is bij ons 40 jaar organist. Onze voorzitter Ida de Lange
sprak de jubilaris toe en overhandigd een speldje en bloemen. Na afloop van
de dienst hebben we koffie/thee gedronken met een Goesenaartje.
Eerstvolgende gezamenlijke dienst is op 29 november dan is het Dankdag die
om 19.30u begint en ds. Steenks voorgaat. De kerkenraadsvergaderingen zijn
weer van start gegaan en de voorbereidingen voor de Kerstvieringen zijn
weer in volle gang.
Op 10 december is er een Kerstconcert van een koor uit Kapelle o.l.v. Gunita
Kromberga. Zij is ook de dirigente van het Zeeuws Mannenkoor. Dit concert
begint om 14.30u.
Misschien is het wat vroeg, maar wij wensen u allen namens de kerkenraad
van Kattendijke gezegende feestdagen.
De scriba van Kattendijke, Gerda Ennik-Duisterhof.
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Leen Marijs 40 jaar organist en 500 jaar Reformatie
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Gemeentebijeenkomst
Op zondagmorgen 3 december zullen we
na de dienst een gemeentebijeenkomst
houden van de gezamenlijke gemeenten
PG Wemeldinge en de Hervormde
Gemeente Kattendijke. We zullen in de
koorkerk van de Maartenskerk in
Wemeldinge onder meer toelichting geven over de samenwerking
Wemeldinge-Kattendijke, de financiën, Kerk 2025 en mogelijk nog een aantal
zaken. Ook bestaat de mogelijkheid om vragen te stellen aan beide
kerkenraden. We nodigen u allen van harte uit om aanwezig te zijn.

Lees- en gespreksgroep 'Je leven en je werk'.
Ons leven en ons werk vormen vandaag de dag steeds meer een
tegenstelling. Vaak neemt het werk al onze tijd in beslag. En ook de tijd die
we voor ons privé-leven overhouden, wordt steeds meer bepaald door zorgen
om ons werk. Het werk vreet aan onze gezondheid en schaadt de kwaliteit
van ons leven. De relaties met onze echtgenoot of levenspartner, met onze
kinderen en onze vrienden lijden eronder.
Vooral mensen in verantwoordelijke en leidinggevende posities hebben het
gevoel dat ze steeds meer worden geleefd in hun agenda, maar beseffen
tezelfdertijd dat ze er niet in slagen om de vicieuze cirkel van overbelasting te
doorbreken. Feit is: naast ons werk hebben wij een domein nodig waar we
alleen maar leven en ons vitaal voelen. Dit moet vervolgens ook een positieve
uitwerking hebben op ons werk.
De monnik Anselm Grün probeert de spanningen bespreekbaar te maken en
te zoeken naar oplossingen op spiritueel niveau. Hij schreef er een boek over
dat ds. Steenks samen met geïnteresseerden wil gaan lezen. Het boek heet
'Je leven en je werk. Een spirituele uitdaging.' In het eerste deel van zijn boek
bespreekt hij de typisch menselijke ervaringen die je op de werkvloer kunt
opdoen, zoals druk, angst, frustraties en tijdnood. In het tweede deel worden
thema's besproken zoals beslissingen nemen, samenwerking en conflicten. In
het derde deel formuleert hij een christelijke spiritualiteit voor de werkvloer
rondom de woorden vertrouwen, aandacht, evenwicht, taal en waarden. In
een epiloog karakteriseert hij leiding geven als spirituele opdracht en
uitdaging. Door de eenvoudige taal, de illustraties uit de dagelijkse praktijk en
goede vergelijkingen uit Schrift en Traditie is dit een bemoedigend boek!
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Voor wie:
Wat:

voor geïnteresseerden
we lezen het boek van Anselm Grün 'Je leven en je
werk. Een spirituele uitdaging.'

Wanneer:

donderdag 11 januari, 8 februari, 1 maart, 5 april
N.B. dit zijn andere data dan in het activiteitenboekje staan!

Waar:
Leiding:
Opgave:
Boek:

wordt nog bekend gemaakt
ds. Dick Steenks
voor 4 januari bij ds. Dick Steenks
wordt door de kerk aangeboden aan deelnemers

Filmavond ‘The Tree of Life’ (138 minuten)
Op Aswoensdag 14 februari, begin van de Veertigdagentijd, kunnen we kijken
naar de film ‘The Tree of Life’. Deze vijf sterrenfilm, winnaar van de Gouden
Palm op het Filmfestival van Cannes in 2011, vraagt het nodige van de kijker.
Sommige passages zijn pure visuele poëzie. Het verhaal wordt vooral via de
beelden verteld en er is minder tekst dan de gemiddelde filmkijker gewend is.
Het gaat over de jongen Jack die met zijn twee broers opgroeit in een
Amerikaans gezin met een liefdevolle en warme moeder (zij beeldt de genade
uit) en een onberekenbare vader die gelooft in het recht van de sterkste (en
zo de natuur vertegenwoordigt). In de film worden we ook deelgenoot
gemaakt van de gedachten en gebeden van de moeder en van Jack. Het
boek Job speelt een rol in de film en de vraag dringt zich op wie en waar God
is. Is God onberekenbaar als de vader of is God liefde als de moeder?
Er zitten prachtige natuurbeelden in de film en ook het ontstaan van het heelal
wordt visueel gemaakt. Geen gemakkelijke film, maar wel van grote diepgang
en hoog niveau. Een intens begin van de Veertigdagentijd…
Wat:
Voor wie:
Wanneer:
Waar:
Opgave:

The Tree of Life (speelfilm 2011)
Voor iedereen
Woensdag 14 februari om 19.30 uur, koffie vanaf
19.00 uur
Maartenskerk
bij ds. Steenks
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‘Je eigen uitvaart, je moet er NIET aan denken...’
Een informatieavond over het regelen van een uitvaart.. Met dominee Dick
Steenks en oud-uitvaartverzorgster Corinne Steenks.
Als ik als predikant bij een familie kom bij wie iemand is overleden, blijkt met
enige regelmaat dat nabestaanden niet goed weten wat de wensen van de
overledene waren met betrekking tot de uitvaart.
Of ik kom bij een familie die niet kerkelijk/gelovig is en de overledene wel,
waarbij er dan soms voor wordt gekozen om geen kerkdienst te houden, maar
een bijeenkomst waarin de Bijbel niet opengaat. Sterven, uitvaart, veel
mensen willen er begrijpelijkerwijs gewoonweg niet aan denken.
De meningen lopen uiteen of en in hoeverre je over je eigen uitvaart moet
nadenken. Het hóeft niet. Je kunt in principe alles aan nabestaanden
overlaten. Maar dan gaat het mogelijk anders gaat dan je zelf gewenst zou
hebben.
Voor nabestaanden is het vaak makkelijker als je zelf in ieder geval een paar
belangrijke keuzes hebt gemaakt. Het kan zinvol, inspirerend en vertroostend
zijn wanneer mensen zonder kramp, bescheiden en met innerlijke vrijheid van
te voren hun wensen kenbaar maken. Te denken valt dan in ieder geval aan
begraven of cremeren, aan een open of besloten bijeenkomst, aan wel of niet
met betrokkenheid van de kerk. Je kunt bijvoorbeeld zelf al de muziek
uitkiezen die je graag wilt laten horen en/of de orde voor de uitvaartdienst
maken. Tegelijk is het goed de nabestaanden zelf ruimte te laten, zodat zij in
het afscheid ook zelf inbreng kunnen hebben.
De organisatie van een uitvaart is vakwerk, doorgaans het werk van een
professionele uitvaartverzorg(st)er. De betrokkenheid van kerk en predikant
kan sterk variëren.
Over wat er allemaal bij een uitvaart komt kijken en over keuzes die je zelf al
kunt maken, organiseren Dick en Corinne Steenks een informatieavond in de
Maartenskerk.
Iedereen die hiervoor belangstelling heeft is van harte welkom.
Wat:
Voor wie:
Wanneer:
Waar:
Opgave:

informatieavond over het regelen van een uitvaart
Iedereen die hiervoor belangstelling heeft
donderdag 8 maart 2018 om 19.30 uur
Maartenskerk
Opgave voor 1 maart 2018
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Vrijwilligersavond Maartenskerk 10 november 2017
De kerk is een vrijwilligersorganisatie. Zonder vrijwilligers zou de kerk niet
kunnen functioneren. De traditie van Maartenskerk is om een maal per 2 jaar
de vrijwilligers een gezellige avond aan te bieden.
Hoeveel vrijwilligers heeft de Maartenskerk? Er waren in beginsel 120
adressen. We ontdekten samen dat dit niet volledig was; er zijn veel meer
adressen en dus vrijwilliger. Voor de vuist weg 150 mensen
Ruim 80 vrijwilligers bezochten de avond Op reis naar Santiago de
Compostella – pelgrimeren en Spanje. Het beeld van pelgrims, passie,
doorzettingsvermogen en grote prestaties verbinden we met de mensen die
van harte betrokken zijn en zich inzetten voor de kerk en Wemeldinge.
Guus en Nel Schipper namen ons mee op de reis per fiets naar Santiago; een
mooie presentatie met foto’s en de rijke religieuze historie.
Er was een tapasbuffet. De drankjes werden verzorgt door enkele actieve
leden van kerkenraad en de predikant. Een mooi gebaar van dankbaarheid
aan alle deelnemers.
Iedereen werd uitgenodigd om mee te doen.
•
•

•
•

Zo was er een gelegenheid expositie in de koorkerk met ruimte voor
de verhalen vertellen over pelgrimeren en ontmoeting.
Rondom de vleugel verzamelden zich mensen rondom muziek: een
workshop Gitaar - en Flamenco muziek door Wim Steenbakker. De
verschillende gitaren werden uitgeprobeerd door de deelnemers.
In de andere hoek van de kerk waren de dansers o.l.v. Nicky Braam.
De dansen waren geïnspireerd op de beroemde Spaanse dansen.
De wandelstokken met ( Jakobs) schelpen werden met verf versierd
o.l.v. Jozien Westrate Art4kids.

Afsluitend een concert met Spaanse en hedendaags repertoire door Wim
Steenbakker.
Ds. Dick Steenks sloot de avond af met verhaal voor iedereen om moed te
houden. Met een pelgrimsstok in de hand zei hij: “Iedereen kent wel die
bekende tekst uit Psalm 23: ‘Uw stok en staf vertroosten mij..’ De stok die
steun geeft, die een houvast biedt. God wil zo’n steun zijn voor ons. Op zijn
stok mogen we leunen. Om die steun en houvast te kunnen bieden heeft God
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mensen nodig die Zijn liefde handen en voeten willen geven. U doet dat als
vrijwilliger.
Als vrijwilliger bent u een stok om op te steunen. Want als predikant, als
gemeente, leunen we op u. Zonder uw vrijwilligerswerk zouden we niet zo
goed kerk kunnen zijn van Jezus Christus. Ons gemeente-zijn kan niet zonder
inzet van vrijwilligers, zonder uw inzet. Daarom is het beeld van de stok
vanavond zo mooi, want dat staat voor de betekenis van uw inzet. En daar
zijn we u allen zeer dankbaar voor. Voor iedereen is er daarom zo’n stok. Uit
dankbaarheid, maar ook in het besef dat we het werk doen voor God die onze
Herder is.”
En met de wandelstokken ging iedereen weer op pad.
Leuk dat u er bij was en heel veel plezier bij alle werkzaamheden als
vrijwilligers van de Maartenskerk!
Jacqueline Oele en Geertje Morée van Cappellen
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Kerstverhaaltje
De os en de ezel
Tijdens de catechese bespraken we het kerstverhaal van Lucas. Wat komt er
allemaal in dat verhaal voor? Er werd van alles genoemd. De kinderen kregen
genoemde en bekende woorden uit dat verhaal op een papiertje en als ze een
woord hoorden dat op hun papiertje stond moesten ze gaan staan. En zo
gingen we samen dat verhaal lezen. Tot grote verrassing van de kinderen
hadden ze woorden op hun papiertje staan, die niet in het verhaal stonden. ‘Ik
heb het woord ‘herbergier’ op mijn papiertje staan, heeft u dat woord vergeten
te lezen?’ zei de een. En een ander: ‘En ik ‘os’’, en weer een ander: ‘en ik
‘ezel’’.
Hoe kunnen die woorden er nu niet in staan…?
Het is opvallend hoezeer het kerstverhaal in de loop der eeuwen is uitgebreid,
zeg maar geromantiseerd. Als je er Lucas 2 nog eens op naslaat en goed
leest wat er wel staat, zul je je ongetwijfeld verbazen.
Het verhaal gaat dat de os en ezel vanaf de derde eeuw op afbeeldingen van
het kerstverhaal verschijnen. Trouw kijken ze naar hun meester in de kribbe,
met hun hoofden soms net boven de rand van de kribbe uit. Wanneer ze ook
in het kerststalletje terecht zijn gekomen is niet precies bekend. We weten
niet precies wanneer de traditie ontstaan is om Kerststalletjes te maken, maar
waarschijnlijk is die traditie al oud. De man die heel belangrijk geweest is voor
de Kerststal is Franciscus van Assissi. Franciscus bracht in 1223 een bezoek
aan Paus Honorius III. Hij stelde hem voor om een Kerststal te maken. De
Paus ging akkoord en Franciscus ging weer terug naar zijn eigen woonplaats
Greccio. Op Kerstavond kwam hij daar aan. Met behulp van een bevriende
kunstenaar maakte hij een kribbe en zette Jozef en Maria ernaast. Én hij
groepeerde er een levende os en ezel omheen.
De os en de ezel staan dus niet in het kerstevangelie. Maar in de loop van de
tijd zijn de os en de ezel veel verbeeld en is er vaak over ze verhaald. Ik vond
een leuk verhaaltje dat verklaart waarom de os en de ezel de uitverkoren
dieren werden in de zogenaamde kerststal.
Als Jozef en Maria naar Bethlehem gaan, gaat er een engel met ze mee om
ze onderweg te beschermen. Deze engel roept in het geheim de dieren bij
elkaar. Want hij wil er een paar uitzoeken die Jozef en Maria en het kind op
een fatsoenlijke manier kunnen ontvangen in de stal. Vooraan staat de leeuw.
En de leeuw zegt: ‘alleen zo'n koninklijk dier als ik is geschikt om de koning
van hemel en aarde te dienen. Ik zal vóór de staldeur gaan staan en iedereen
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die te dicht bij het kind komt, zal ik in stukken scheuren.’ Maar de engel denkt
bij die leeuw: ‘mij te stoer.’
Dan komt de vos dichterbij. En de vos zegt: ‘of het nou een koning of een
landloper is, er moet wél gegeten worden. Ik wil voor het kind wel de lekkerste
honing stelen en voor de kraamvrouw neem ik elke morgen een lekker mals
kippetje mee.’‘Mij te link’, denkt de engel.
Daarna komt de pauw naar voren. Hij vouwt z'n staart uit, z'n veren glanzen in
de zon en allemaal prachtige kleuren lichten op. ‘Zo zal ik achter de kribbe
gaan staan en dan zal de stal er nog mooier uitzien dan het mooiste paleis.’
Maar de engel zegt: ‘IJdeltuit; je staat alleen maar wat te pronken.’
Er komen nog veel meer dieren: de trouwe hond en de gezellige kat, de wijze
uil en de muzikale nachtegaal, en allemaal prijzen ze zichzelf aan, en hopen
dat de engel hen zal kiezen. Als iedereen bij de engel geweest is en de engel
nog steeds geen enkel dier heeft kunnen kiezen, kijkt ie nog eens om zich
heen. En dan ziet ie even wat achteraf de os en de ezel staan. ‘Wat hebben
júllie te bieden?’, roept de engel.
‘Niks, heer’, zegt de ezel terwijl hij zijn oren droevig laat hangen. ‘Wij hebben
niks geleerd, wij hebben niks moois, wij kunnen ons alleen maar geduldig
schikken in ons lot, wij zijn maar eenvoudige trek- en lastdieren.’ ‘Misschien’,
zo komt de os er voorzichtig tussen, ‘misschien zouden wij met ons
beestenlichaam wat warmte in de stal kunnen brengen, en af en toe met onze
staart wat vliegen weg kunnen jagen.’
‘Jullie moet ik hebben’, zegt de engel...
(Bron van het verhaal onbekend)

Ds. Dick Steenks
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Verjaardagsfonds
Naschrift SOW-blad juli 2017
Op 2 juli ben ik tachtig jaar geworden. Daar ik dankbaar ben dat ik deze leeftijd
in goede gezondheid mag beleven, wilde ik aan die dankbaarheid op een
creatieve manier uiting geven.
Van een door mij gemaakte aquarel van de Maartenskerk heb ik foto's laten
maken, af laten drukken en 100 kaarten geschonken aan het Verjaardagfonds
van de kerk.
De kosten waren in euro's gelijk aan mijn leeftijd.
Henk Bisschop
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Van het CvK
Penningmeester CvK
Mevr Lia Minnaard heeft wegens drukke privéwerkzaamheden haar taak als
penningmeester van het CvK neergelegd. Wij bedanken Lia voor haar
betrokkenheid en inzet voor het college. Het penningmeesterschap is
inmiddels overgenomen door Dhr. Marco van Dijke. Hij heeft zitting genomen
in het college als kerkrentmeester. Het email adres waarop u Marco kunt
bereiken is: penncvk@kerkwemeldinge.nl In februari 2018 nemen we officieel
afscheid van Lia en treedt Marco officieel toe tot het college
Kascontrole commissie CvK:
De jaarlijkse kascontrole is uitgevoerd door Dhr H. de Rooij en Dhr M. van
Dijke. Hans en Marco hebben de kas in orde bevonden. Namens het college
bedankt voor jullie adviezen en het controleren van de boeken
Declaraties;
Vrijwilligers die kosten maken bij de uitoefening van hun taak, stopten de
bonnetjes veelal in de bus bij de administrateur, met een verzoek tot
terugbetaling. Vaak ontbraken daar gegevens en was het onduidelijk waar het
om ging. Dat veroorzaakte teveel onnodig werk. Om de administratie verder
te stroomlijnen, heeft het CvK declaratieformulieren ontwikkeld. Voor elke
toekomstige declaratie, zal een declaratieformulier ingevuld moeten worden.
De bonnetjes dienen dan als bijlage toegevoegd te worden. De
declaratieformulieren zijn te downloaden op de website
www.kerkwemeldinge.nl of liggen geprint in de consistorie.
Geluidsinstallatie;
Het is al weer een tijd geleden dat we als college besloten hebben de
geluidsinstallatie volledig te vernieuwen. De toen door het CvK ingestelde
commissie heeft als opdracht meegekregen om naast de geluidsinstallatie
ook te onderzoeken wat de mogelijkheden zouden zijn voor een volledige
integratie van beamers, kerkinternet, radio en dat alles met een zo eenvoudig
mogelijke bediening. Medio april van dit jaar heeft de commissie drie offertes
aan het college aangeboden voorzien van de nodige adviezen. In haar
vergadering heeft het college het advies overgenomen om te kiezen voor de
installatie van de firma Heuff uit Maarsbergen via Den Dekker uit Kapelle.
Tijdens dit schrijven heeft de installatie inmiddels plaatsgevonden en zijn we
nog de juiste plaats aan het zoeken voor de boxen in het liturgisch centrum en
wordt er gewerkt om de gebruikelijke kinderziekten op te lossen. Echter, het
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resultaat mag er zijn en danken wij de commissieleden: Ds Dick Steenks,
Siwart Mackintosh en Hannelore van der Maas voor hun inzet.
Informatiebord Maartenskerk;
Velen van u zal het niet ontgaan zijn dat er naast de ingang van het kerkpad
een informatiebord is geplaatst. Op die manier willen wij iedereen, van
dorpsgenoot tot vakantieganger, op de hoogte houden van alle activiteiten die
binnen onze kerkgemeenschap plaatsvinden.
Koster:
Begin dit jaar heeft Jacelien Lamper het kosterschap op zich genomen. Nu
het jaar bijna voorbij is hebben we, na overleg met haar, het jaarcontract
omgezet in een contract voor onbepaalde tijd. Dank aan Jacelien voor al het
werk van het afgelopen jaar en veel succes, maar vooral ook plezier in je
verdere carrière als koster van onze kerkgemeenschap.
AED
In onze kerk wordt AED apparatuur geplaatst.Binnen onze kerkelijke colleges
hebben we meerdere leden die weten hoe te handelen als wij de AED moeten
gebruiken. Mocht u interesse hebben in het volgen van een cursus "hoe de
AED te gebruiken" kunt u zich aanmelden bij Baus Hoekman via email
baus.hoekman@gmail.com. Bij voldoende interesse zal deze cursus medio
januari 2018 plaatsvinden.
Rest mij u namens ons college gezegende kerstdagen en een gezond en
gelukkig nieuwjaar toe te wensen. Baus Hoekman

Van de penningmeester
Op dit moment wordt binnen het College van Kerkrentmeesters onderzoek
uitgevoerd naar de mogelijkheid voor het aanvragen van een
instandhoudingssubsidie voor het onderhoud van onze kerk. De rijksoverheid
draagt daar 50% van de kosten voor haar rekening, mits daaraan een
onderhoudsplan aan ten grondslag ligt. Op dit moment wordt dat opgesteld.
Ik zie uit naar een prettige samenwerking. Met vriendelijke groet, Marco van
Dijke; penncvk@kerkwemeldinge / 06-51215575
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Overzicht collectes 2017
Overzicht collectes 2017
Plaatselijk Kerkwerk
Jeugdwerk
Orgelfonds
Onderhoud gebouwen
Totaal

kw-1
€ 930,90
€ 152,75
€ 171,00
€ 652,88
€ 1.907,53

kw-2
€ 1.406,30
€
€
79,61
€ 1.263,93
€ 2.749,84

kw-3
€ 1.296,88
€ 100,95
€ 164,10
€ 941,42
€ 2.503,35

Zendingscommissie
Wij mochten in juli t/m november 2017 van u ontvangen:
-

Postzegels 6 ons;
Kaarten 42 kg;
Brillen 19 stuks;
1 mobieltje;
Balpennen 356 stuks;
Cartridge/Inktpatronen 15 stuks;
Theezakjes, heel veel;
Geboortekaartjes 20.

U kunt deze inleveren op de volgende adressen:
Fam. Otte aan de Bonzijweg 32
Fam. Vermaire, Wilhelminastraat 10.
Langs deze weg willen wij alle spaarders van bovengenoemde spullen, heel
hartelijk bedanken.

Nieuws van ‘Het Lichtpunt’
Dit najaar hebben we met behulp van veel
vrijwilligers van zowel de VEG als de PG
Wemeldinge weer 2 kledingbeurzen kunnen
organiseren. Een kinderkleding- en speelgoedbeurs en een dameskledingen woonaccessoiresbeurs. Het waren weer succesvolle beurzen en we
hebben € 1000,- over kunnen maken naar St. Encelia. We zijn blij dat we
hiermee het belangrijke werk van deze stichting kunnen ondersteunen.
Antoinet Hoekman die daar nu vrijwilligerswerk verricht heeft een stukje
geschreven over deze stichting en ook wat foto’s bijgevoegd.
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Stichting Encelia is een crisis
en observatie centrum dat is
opgericht om kinderen voor een
periode van vier tot zes
maanden op te vangen. Deze
kinderen worden vrijwillig
aangemeld door familie of door
buren, maar sommige worden
ook aangemeld door instanties.
De kinderen die worden aangemeld door instanties staan meestal
onder toezichtstelling (OTS). Tijdens hun periode bij Encelia worden
de kinderen uitgebreid gescreend, zowel op lichamelijk als psychisch
niveau. Daarnaast wordt hun gedrag in kaart gebracht en gekeken
wat de grootste problemen zijn. Aan de hand van deze gegevens
wordt er een
behandelplan
opgesteld, wat
vervolgens ook wordt
uitgevoerd, meestal in
combinatie met hun
ouders/verzorgers.
De stichting krijgt
subsidie van de
overheid waar enkel het
loon van het personeel van betaald kan worden. Dit betekent het
volgende; de basisvoorzieningen zoals: voeding, kleding,
elektriciteit, water, schoolspullen, maar ook extra uitgaven zoals een
uitstapje af en toe worden allemaal bekostigd door de giften die de
stichting ontvangt. Dit geldt ook voor grotere uitgaven, zoals het
onderhoud van het gebouw, tuin of bijvoorbeeld de vervanging van
meubels.
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Persbericht
Studieavond door ds. Willem J.J. Glashouwer in Wemeldinge over
“Israël en de Gemeente in de huidige tijd”
Op vrijdag 15 december is er in Wemeldinge een studieavond met ds. Willem
J.J. Glashouwer, president van Christenen voor Israël Internationaal. Het
onderwerp waarover hij spreekt is: Israël en de Gemeente in de huidige tijd.
De bijeenkomst vindt plaats in het Dorpshuis de Wemel, Dorpsplein 1 in
Wemeldinge. De aanvang om 19.45 uur en de toegang is gratis.
Israël en de Gemeente in de huidige tijd
Door de eeuwen heen is er binnen de kerken een diepe aversie gegroeid ten
opzichte van Joden en Israël. Naast de vraag hoe dat is gekomen is het ook
belangrijk te weten wat het voor de Joden in de diaspora heeft betekent. Want
de kerk heeft zeer veel donkere bladzijden als het gaat om de verhouding met
Joden.
In 1948 werd de staat Israël geboren. Na de Shoah hebben veel christenen
en hun kerken de nieuwe realiteit van het Joodse volk in zijn ‘thuisland’
ondersteund en de Bijbelse terugkeer van Gods volk naar het land van hun
voorvaderen ingezien. In Nederland hebben protestantse kerken zich
‘onopgeefbaar’ verbonden verklaard met Israël.
Achtergrond spreker
Ds. Willem J.J. Glashouwer was voorheen werkzaam voor de EO. Bekende
programmaseries uit die tijd waren: 'Het Ontstaan van de Bijbel' en 'Het
Ontstaan van Israël'. Hij is tevens medeoprichter van de Evangelische
Hogeschool en de Christelijke School voor Journalistiek. Ds. Glashouwer was
vervolgens tien jaar voorzitter van
Christenen voor Israël. Nu is hij
president van Christians for Israel
International' en betrokken bij het
werk in tientallen landen. Hij is
auteur van veelgelezen boeken
als: 'Waarom Israël?', 'Waarom
Jeruzalem?' en 'Waarom Eindtijd?’
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Alphacursus Wemeldinge
Op dinsdag 9 januari willen we bij voldoende deelnemers weer een
Alphacursus starten.
Een Alphacursus kan een vrijblijvende kennismaking zijn met het christelijk
geloof, maar het kan ook een verdieping zijn van je eigen geloof) En is beslist
niet verbonden aan 1 kerk. Heel veel kerken in Nederland doen hier aan mee!
Elke avond start met een gezamenlijke maaltijd waarna iemand het thema
voor de avond kort inleidt. Daarna (na de Koffie) gaan we met elkaar in
gesprek over het onderwerp van de avond.
Onderwerpen die aan bod komen: Wie is Jezus. Waarom stierf Jezus, Bidden
hoe en waarom, Hoe leidt God ons. Op zaterdag 3 maart gaan we op een
andere locatie nadenken en praten over de Heilige Geest.
We komen bij elkaar in het huis van Ad en Mappy Zuijdwegt Prinses
Beatrixweg 11. We starten om 18.00 uur en sluiten rond de klok van 21.00 uur
de avond weer af.
Wilt u meer weten vraag het gerust één van ons
Mirjam en Rob van Schellen (622255)
Ad en Mappy Zuijdwegt (621333)
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Onze reis naar Oeganda
Van 13 t/m 27 september zijn wij
twee weken gaan helpen in een
kindertehuis in Mukono in Oeganda
Hier volgt een impressie van onze
reis naar Oeganda, waar we nog
lang niet over uitgepraat zijn:
Op donderdag 14 september
kwamen we midden in de nacht (5
uur) aan bij Noah’Arc Children
Ministry Uganda in Mukono.
De volgende morgen kregen we een rondleiding. We waren zeer onder de
indruk Dit was niet alleen een kindertehuis maar een compleet dorpje met
eigen wasserij, kerk, school en nog veel meer.
Piet en Pita een
Nederlands
echtpaar zijn zo’n 16
jaar geleden gestart
met opvang van
baby’tjes in hun
eigen huis. En nu
uitgegroeid tot
opvang van
ongeveer 200
kinderen. De
baby’tjes van toen
zijn nu echte tiener jongens en meisjes. Er is nu ook een voortgezet onderwijs
school bij gebouwd waar kinderen beroepsonderwijs krijgen. Je kan b.v voor
kapster leren. Of timmerman. metselaar, boer en nog veel meer.
Op het terrein stonden ook verschillende familie-units. Dat zijn huizen waar
kinderen vanaf 8 jaar met een stuk of 15 bij elkaar wonen om zo te ervaren
hoe het wonen in een gezin is. In ieder huis zijn dan 1 of 2 vrouwen, die de
kinderen tante noemen, die voor hen zorgen.
Een wens voor nu is huizen bouwen waar kinderen die 18 jaar zijn zelfstandig
kunnen wonen om zo voorbereid te worden op een leven buiten de
compound.
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De verhalen die we hoorden waren hele heftige verhalen. Een een baby van 2
dagen oud, zomaar weggegooid in de bosjes, een meisje wat zwaar
ondervoed in een schuurtje werd gevonden zonder verzorging. Of dat meisje
wat in een vuilniszak langs de kant van de weg lag met de navelstreng er nog
aan. Een meisje wat met een hakbijl op haar hoofd was geslagen en als de
buurvrouw niet gekomen was dan vermoord door haar eigen moeder. Zomaar
een paar verhalen van kinderen die een plekje vonden in Noah’s Arc
Kinderleventjes zijn in Oeganda veel minder waard dan bij ons. Maar als je
geen eten en drinken en voorzieningen voor je kindje hebt wordt je wel tot
wanhoop gedreven. En doe je dingen die je onder betere omstandigheden
niet zou doen. Voor de kinderen in Noah’s Arc ziet het leven er weer beter uit.
Ze krijgen 3 maal per dag lekker eten, ze kunnen naar school, ze hebben
kleren, medische zorg en ze krijgen liefde.
Wat hebben wij gedaan?
In shifts van 2 uur
hielpen we mee in
de wasserij. Ik
heb nog nooit
zoveel gestreken
als deze weken.
Zittend op de
grond en strijken
met een strijkijzer
waar mijn
overgrootmoeder
mee streek.
(gevuld met
brandend
houtskool). Of we
hielpen mee in de keuken. Voor 200 kinderen en nog zo’n 200 mensen
personeel aardappelen schillen, groente schillen, in de pap roeren met een
soort roeispaan en nog veel meer
.
Of we hielpen mee met de verzorging van de baby’s. lekker knuffelen, voeden
en verschonen
We hielpen ook met schilderen van stoelen en kasten in de familie-units.De
school die op het terrein staat wordt ook bezocht door kinderen vanuit de
dorpjes in de buurt. Hiervoor is een sponsorprogramma op gestart. De
gezinnen worden bezocht door de maatschappelijk werkers van Noah’s Arc
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en dan wordt er voor 1 of 2 kinderen uit een gezin een sponsor gezocht. Voor
€22,50 per maand kan zo’n kind dan naar school. Er komen zo’n 400
kinderen per dag van buiten de compound. Voor die kinderen krijgt het leven
ook weer wat meer kleur. Ze kunnen leren, ze hebben tenminste 1
fatsoenlijke maaltijd per dag en als ze ziek zijn wordt er door de dokter van de
kliniek naar hun gekeken. We zijn ook op bezoek geweest bij een gezin
waarvan 2 kinderen een sponsor hebben. Dan wordt je toch even stil en besef
je in welke bevoorrechte positie je bent als je in Nederland geboren wordt.
We waren zeer onder de indruk van wat er hier met Gods hulp gebeurd. Piet
en Pita voelen zich door God op deze plek gezet en ervaren steeds opnieuw
hoe goed God is en hun steeds voorziet van de middelen die ze nodig hebben
om dit werk te kunnen doen.
Het is maar een kleinigheid wat wij hebben kunnen doen met een groep van
10 personen. Maar we zijn heel rijk en gevuld met Gods liefde terug gekomen
van deze reis.
En als we de kans krijgen gaan we zeker een keer terug. Op de website van
Noah’s Arc Children’s Ministry Uganda kun je lezen op welke manier er hulp
geboden kan worden aan dit mooie stukje werk.
Ad en Mappy Zuijdwegt.
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Kindernevendienst “De Goede Herder”
Advent/kerst periode
Tijdens deze weken doen we het adventproject “ Een boek vol verwachting”
Bij dit project is ook weer een lied gemaakt, waarvan elke week een nieuw
couplet gezongen word en elke week is er nieuwe plaat er bij met een
afbeelding waar het verhaal over gaat.
In deze periode lezen we verhalen uit het Bijbelboek Jesaja en Lucas. De
Bijbellezingen van deze periode komen uit het boek Jesaja. Hij schreef een
bijzonder boek, waarmee hij de mensen van zijn tijd en van later moed
insprak. Zijn boek lijkt wel wat op een dagboek: het gaat over dingen die
gebeuren en hoe mensen zich daarbij kunnen voelen. Maar het bijzondere
van dit ‘dagboek’ is dat het niet gaat over dagen die al geweest zijn, maar
over dagen die nog komen gaan. Jesaja kijkt verder dan het verdriet en de
angst van vandaag: hij ziet dat God voor mensen blijft zorgen, dat hij zal
komen om zijn volk te redden.
De invalshoek Zondag 3 december uit Jesaja
40:1-11 Thema: Ik zorg voor jou
Jesaja is een profeet, hij vertelt de mensen over
God. Maar wat kan hij ze vertellen? De mensen in
zijn land zijn bang en verdrietig. Toch geeft God
woorden aan Jesaja die hij aan de mensen kan
overbrengen. De Heer zal voor mensen zorgen
zoals een herder voor zijn schapen zorgt.
De invalshoek Zondag 10 december is uit Jesaja
2:2-5 Thema: Stel je voor …...
Jesaja heeft een visioen, over een tijd die komen
zal: De berg met de tempel zal stevig staan, ver
boven alle heuvels. Uit alle landen gaan de mensen
daar naartoe, om te luisteren naar het onderricht
van de Heer. Dan wordt het overal vrede. Speren
en zwaarden worden veranderd in gereedschap
De invalshoek Zondag 17 december is uit Jesaja
35:1-10 Thema: Bloemen in de woestijn
Jesaja gelooft in wonderen. In een woestijn waarin
bloemen gaan bloeien. Een dorre vlakte die
verandert in vruchtbare grond. Jesaja gelooft in een
land dat versierd wordt door de Heer. Als hij erover
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vertelt, krijgen mensen blosjes op hun wangen. Dat
is een begin!
De invalshoek Zondag 24 december is uit Lucas
1:26-38 Thema: God komt dichtbij
God stuurt een engel naar Maria. Hij brengt haar
een heel bijzonder bericht: Ze zal een kind krijgen,
de Zoon van God. Ze moet hem Jezus noemen,
want hij zal laten zien hoe God mensen redt.
De invalshoek Kerst 25 december is uit Lucas 2:120 Thema: Het wordt licht
Jezus wordt geboren in een stal in Betlehem.
Herders zijn de eersten die ervan horen: Een groot
hemels leger zingt een lied dat hemel en aarde met
elkaar verbindt.
De invalshoek Zondag 31 december is uit Lucas
2:22-40 Thema: Kan het nog ?
Bij de tempel ontmoeten we Simeon en Hanna. Op
deze dag verandert alles voor ze. Ze zien Jozef en
Maria met het kind Jezus en weten meteen: door
dit kind is de wereld veranderd.
Het thema in Kind op Zondag geeft aan voor de volgende periode
Bij jou in de buurt
In de periode na de kerst lezen we verhalen uit het bijbelboek Matteϋs,
Johannes en Marcus. Met de verhalen van deze periode nemen we u /de
kinderen even mee naar het land van Jezus. Het is een land waar sommige
dingen heel anders zijn dan bij ons. Maar dat geeft niet. Want het verhaal van
Jezus is niet opgehouden bij het meer van Galilea; het gaat nog altijd door, op
allemaal heel gewone plaatsen in de hele wereld.
De invalshoek Zondag 7 januari is uit Matteϋs 112 Thema: Verrassing?
De wijzen brengen koninklijke geschenken naar het
kindje Jezus, waarmee ze aangeven wat voor kind
dit is. Het thema ‘verrassing’ van deze week verwijst
niet alleen naar het moment dat je iemand een
cadeau geeft, maar ook naar het verrassende
aspect van Jezus’ geboorte.
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De invalshoek Zondag 14 januari is uit Johannes
2:1-11 Thema: Waar komt dit vandaan?
De ceremoniemeester proeft het water en het is wijn
geworden. Dit is het eerste wonderteken van Jezus.
Met de kinderen staan we deze zondag stil bij de
vraag: Waar komt dit vandaan? Van veel dingen kun
je verklaren waar het vandaan komt, maar van
sommige dingen kun je het niet precies uitleggen.
Dat geldt ook voor wat Jezus doet. Het komt van
God, maar wat dat precies betekent…?
De invalshoek Zondag 21 januari is uit Marcus
1:14-20 Thema: Waar gaat dat naar toe?
Bij het Meer van Galilea zijn de vissers bezig met
hun netten. Dat doen ze elke dag. Maar vandaag
verandert alles: Jezus komt langs en vraagt hen om
met hem mee te gaan. Meteen laten de vissers alles
achter om Jezus te volgen.
De invalshoek Zondag 28 januari is uit Marcus
1:21-28 Thema: Ik luister
We gaan het deze zondag hebben over luisteren.
Echt luisteren naar iemand, valt niet altijd mee.
Jezus onderwijst de mensen in de synagoge. Ze
luisteren naar wat Jezus te vertellen heeft. Zijn
woorden maken iets in hen los. In de synagoge is
ook een bezeten man. Als Jezus de onreine geest
toespreekt, luistert deze. Zo blijkt alles en iedereen
in de synagoge ontvankelijk voor Jezus’ woord.
De invalshoek Zondag 4 februari is uit Marcus
1:29-39 Thema: Beterschap
Jezus gaat het huis van Simon binnen. Hij pakt de
hand van de zieke schoonmoeder van Simon, zodat
ze beter wordt. Het gaat in dit verhaal vooral om het
‘goede nieuws’ dat God naar mensen omziet en dat
er dan dingen gebeuren die je je bijna niet kunt
voorstellen. Ook wij kunnen meehelpen aan een
beetje ‘beterschap’. Door een mooi woord, een sterk
gebaar. Daar wordt de wereld beter van
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De invalshoek Zondag 11 februari is uit Marcus
1:40-45
Thema: Niet meer eenzaam
Jezus raakt een melaatse man aan die hierdoor
geneest. Jezus zegt dat de man het niet verder mag
vertellen. Maar dat valt nog niet mee voor iemand
die net verlost is uit zijn isolement. Hij bazuint het
overal rond, aan iedereen die het maar horen wil.
Afscheid uitje.
Omdat Bram en Max gaan verhuizen en Jaquelien dan ook stopt als leiding
gaan we samen met de kinderen en de leiding van de kindernevendienst iets
leuks doen. Dit uitje staat gepland op donderdagmiddag 1 februari a.s. We
gaan eerst bowlen en dan eten. Aanwezig zijn bij de kerk om 15.30uur,
16.00uur bowling en aansluitend doen we daar eten. Wil jij mee met ons
opgeven bij Leonie Dominicis e-mail: leonied1974@gmail.com of tel: 0620441586
Leiding kindernevendienst.
Vind u/jij het leuk om als leiding te helpen met de kindernevendienst. Laat het
ons weten. U/jij bent van harte welkom.
Kindernevendienst alle leeftijden bij elkaar
Nieuwe kinderen zijn van harte welkom vanaf leeftijd 4 jaar. Er is 1 leiding
aanwezig met 1 assistent. Als leiding houden wij rekening met de leeftijden
zoals met de verhalen en verwerking zodat iedereen op zijn eigen niveau
bezig kan zijn. Als de kaars is aan gestoken met het licht van de grote
paaskaars gaan de kinderen onder begeleiding naar hun eigen ruimte waar
we het verhaal uit de bijbel vertellen en aan de hand hiervan hebben we een
verwerking. We knutselen, tekenen of plakken iets moois. Als leiding zouden
we het erg leuk vinden jullie op de eerstvolgende nevendienst te mogen
begroeten.
In de tuin van de pastorie is er voor de allerkleinsten elke zondagmorgen
crèche in de Hummelhut. Zodat het ook mogelijk is om uw kleintje mee te
nemen.
Mary Gijssel
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ADRESSENLIJST HERVORMDE GEMEENTE KATTENDIJKE
Predikant
Ds. D.H.J. (Dick) Steenks
Kerkweg 11
4424 NJ Wemeldinge
Tel nr: (0113-) 308297
Email: predikant@kerkwemeldinge.nl

Organist
Dhr. L. (Leen) Marijs
Bellefleurstraat 5
4421 CG Kapelle
Tel nr: (0113-) 342610
Email: telemarijs@zeelandnet.nl

_____________________________________________________________________________

Scriba
Mevr. G.A.Th. (Gerda) Ennik-Duisterhof
Deltastraat 14
4474 AK Kattendijke
Tel nr: (0113-) 620495
Email: ennikduisterhof@zeelandnet.nl

_____________________________________________________________________________

Ziekenhuisverblijf
Wilt u opname in en ontslag uit het
ziekenhuis melden aan de predikant.

_____________________________________________________________________________

Bloemen
Contactpersoon:
Dhr. Wattel

_____________________________________________________________________________

Ouderling
Mevr. I.K. (Ida) de Lange – van der Meer
Kureweg 20
4474 AN Kattendijke
Tel nr: (0113-) 622451
Email: idjo@zeelandnet.nl

_____________________________________________________________________________

Gesprekskring
Contactpersoon: ds. C.M. Baggerman-van
Popering

_____________________________________________________________________________

Alphacursus
Inlichtingen: Dhr. J.M. (Joop) de Lange

_____________________________________________________________________________

College van Diakenen
Dhr. J.A. Wattel
Langemeet 113
4464 BJ Goes
Tel nr: (0113-) 215803
Email: a.wattel@gevierdales.nl

_____________________________________________________________________________

Bankrekeningnummers
Diaconie:
NL08 FVLB
Kerkbeheer: NL57 FVLB
Collectebonnen:
NL30
FVLB

_____________________________________________________________________________

0699741092
0699541069
0635806444

_____________________________________________________________________________

Ouderling-kerkrentmeesters
Mevr. G.A.Th. (Gerda) Ennik-Duisterhof
Mevr. W.C. (Wil) Capel-Traas
Noordhoeklaan 40
4464 BA Goes
Tel nr: (0113-) 214804
Email: jacapel@zeelandnet.nl

Kerkelijk Leven
Mededelingen van de Hervormde SOWen Protestantse gemeenten in de ring
Kruiningen. Kopij kan worden ingeleverd
bij:
Mevr. W.C. (Wil) Capel-Traas
Het blad wordt in Kattendijke bezorgd
door:

_____________________________________________________________________________

Kindernevendienst
Mevr. I.K. (Ida) de Lange – van der Meer

Mevr. R. (Ria) Janse
Blokhuisstraat 1
Kattendijke
Tel nr: (0113-) 622115

_____________________________________________________________________________

Koster / contactpersoon kerktelefoon
Mevr. H. Wattel
Email: hermiwattel@hetnet.nl
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ADRESSENLIJST PROTESTANTSE GEMEENTE WEMELDINGE
Predikant
Ds. D.H.J. (Dick) Steenks
Kerkweg 11
4424 NJ Wemeldinge
Tel nr: (0113-) 308297
Email: predikant@kerkwemeldinge.nl
__________________________________________________________________________

Scriba
Dhr. J. (Jan) van der Klooster
Stormezandeweg 12
4424 ER Wemeldinge
Tel nr: (0113-) 621334
Email: scriba@kerkwemeldinge.nl

__________________________________________________________________________

Koster
Mevr. J. Lamper-Schouten
Oosterscheldestraat 72
4424 EP Wemeldinge
Email: cplamper@zeelandnet.nl

__________________________________________________________________________

College van Diakenen
Postbus 34
4420 AA Kapelle
IBAN nrs:
Diaconie: NL03 RABO 036 86 06 112
Pïr:
NL87 RABO 036 86
18 374
Verj.Fonds: NL 96 RABO 036 86 01 722

__________________________________________________________________________

College van Kerkrentmeesters (CvK)
Postbus 34
4420 AA Kapelle
IBAN nr: NL31 RABO 036 86 00 467
NL29 FVLB 069 97 43 915

_________________________________________________________________________

Praeses Kerkenraad
Dhr. G.C. (Gerard) Pilon
Noordelijke Achterweg 34
4424 EG Wemeldinge
Tel nr: (0113-) 622758

Praeses / Secretariaat CvK
Dhr. B.J. (Baus) Hoekman
Spoorlaan 28
4424 CL Wemeldinge
Tel nr: (0113-) 622158
__________________________________________________________________________
___

Ledenadministratie
Mevr. M.J.J. (Marianne) OeleLeendertse
Bonzijweg 17b
4424 AM Wemeldinge
Tel nr: (0113-) 621173
Email:
ledenadministratie@kerkwemeldinge.nl

__________________________________________________________________________

Website
www.kerkwemeldinge.nl

__________________________________________________________________________

Redactie/ inleveren kopij SOW-blad
Mevr. P.J. (Ellen) van der Klooster
Email: sow@kerkwemeldinge.nl

__________________________________________________________________________

Kerkelijk Leven
Naast dit Samen op Weg-blad verschijnt
twee-wekelijks het regionale kerkblad
‘Kerkelijk Leven”. U kunt zich hierop
abonneren.

Voor informatie, opgave of wijziging
met betrekking tot abonnementen, kunt
u zich wenden tot:
Dhr. J. van de Cingel
Prinses Beatrixweg 55
Tel nr: (0113-) 621371

