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Van de redactie
Toen de redactie bezig was om de kopij
die binnenkwam te verwerken voor de
tweede uitgave van Erbij! in 2022,
mochten we ons verheugen over de
coronaberichten die via de
persconferentie van de overheid ons
bereikten.
Eindelijk geen
belemmeringen meer voor de kerkdiensten en elkaar ontmoeten na de
dienst tijdens de koffie; alle zalen van
onze kerkgebouwen weer beschikbaar
voor vergaderingen, leerhuizen,
kringen, koffie-ochtenden, koffie met
noten e.d.
Na twee jaar ons te hebben moeten
aanpassen aan de maatregelen in
verband met de epidemie hopen we
dat we weer mogen rekenen op
trouwe bezoekers van de diensten;
dat we het via Kerkdienstgemist of
Youtube meebeleven van de kerkdiensten vooral overlaten aan hen
die vanwege hun gezondheid of
ouderdom niet meer naar de kerk
kunnen komen.
Laten we hopen dat we als gemeente
veel activiteiten weer oppakken
en dat veel vrijwilligers met

enthousiasme zich weer inzetten
voor snuffelmarkt, kunstschouw,
maandagavondzang en de vele
activiteiten die Windkracht 8 weer
organiseert.
Wij wensen u goede dagen op weg
naar Pasen!
Namens de redactie,
Bart van Dam			
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MEDITATIE

Opstandingskracht
Buiten zie ik een stralend blauwe lucht.
Zonlicht valt door een raam in mijn
studeerkamer.
Ik zie door datzelfde raam de zwellende
knoppen in de top van een krentenboom.
Lente.
Vrede. Het botst met die andere werkelijkheid die ik kan zien door het raampje van
mijn smartphone of televisiescherm.
Onthutsende beelden van geweld en dood,
van een aanzwellende vluchtelingenstroom aan de randen van Europa.
Oekraïne staat in brand en de wereld kijkt
toe. Waarom? Angst voor de atoomknop
die een verbitterde dwaas binnen
handbereik heeft? Dat vermoed ik.
Dit zijn botsende beelden van de kleine
wereld waarin ik leef en de grotere wereld
waar ik deel van ben. Ik houd die twee
werelden niet bijeen. En het volgende
moment botsen ze weer op elkaar in mijn
hoofd. Kortsluiting. Onmacht. Woede. Ik
denk en bid: mijn God, wat gebeurt hier?
Mijn vraag, als intens gebed, is voor u
herkenbaar en voor veel anderen.
Woorden komen bij me binnen. Een
campagnetekst, ooit door Amnesty
International opgesteld: als niemand
luistert naar niemand, vallen er doden in
plaats van woorden.
Ik denk aan de laatste woorden van
bisschop Oscar Romero, die zich het lot
aantrok van zijn vervolgde volk in
El Salvador. Vlak voor zijn dood sprak hij:
Mij kun je doden, maar niet de stem van
gerechtigheid. Hoe krachtig, hoe profetisch.
Woorden als deze brengen in mijn hoofd
wat orde en overzicht. Inzicht misschien
ook.
Weer andere woorden vliegen als vogels
door een open venster bij me binnen. Ooit
schreef mijn moeder in het verzameld
werk van de dichter Ida Gerhardt dat ze
mij gaf:
O, geef mij taal om lief te hebben. Tekst van
de 19de-eeuwse dichter Lodewijk van
Deysel.
Wat gebeurt hier? Deze woorden dienen
zich als vanzelf aan, terwijl ik aan mijn
bureau zit om een meditatie te schrijven
voor Erbij! Ik bemerk dat deze woorden
van vogels transformeren in soldaten die
beschermend om me heen staan. Kunnen
woorden beschermen, troosten? Ja. Wie
gelooft en geloof wil delen, thuis, in de
kerk, die weet dat woorden, gehoord,
gezongen, gebeden, kunnen troosten,
begin van genezing kunnen brengen.

Ogenschijnlijk zien we het tegendeel.
Woorden van een verbitterde dwaas in
Moskou zaaien al geruime tijd tweedracht,
verwoesten alle menselijkheid. Huub
Oosterhuis dicht treffend: Alles zal zwichten en verwaaien, wat op het licht niet is
geijkt. Taal zal alleen verwoesting zaaien.
Leugens, gestolde beelden over anderen
worden tot wapens. Daarmee begint het:
medemensen diaboliseren tot nazi’s,
fascisten, tot ongedierte, dat moet worden
bestreden. Waar het eindigt?
Bij stalen wapens, geweren en kanonnen
die fysiek dood en verderf zaaien. We zien
de beelden in Kiev, Charkov…
Waar is een uitweg uit deze oorlog en andere oorlogen? Nooit wordt die geboden
door de taal van wapens.

“ALS ER NIEMAND LUISTERT
NAAR NIEMAND,
VALLEN ER DODEN
IN PLAATS VAN WOORDEN“

1 Licht dat ons aanstoot in de morgen,
voortijdig licht waarin wij staan
koud, één voor één, en ongeborgen,
licht overdek mij, vuur mij aan.
Dat ik niet uitval, dat wij allen
zo zwaar en droevig als wij zijn
niet uit elkaars genade vallen
en doelloos en onvindbaar zijn.
2 Licht, van mijn stad de stedehouder,
aanhoudend licht dat overwint.
Vaderlijk licht, steevaste schouder,
draag mij, ik ben jouw kijkend kind.
Licht, kind in mij, kijk uit mijn ogen
of ergens al de wereld daagt
waar mensen waardig leven mogen
en elk zijn naam in vrede draagt.
3 Alles zal zwichten en verwaaien
wat op het licht niet is geijkt.
Taal zal alleen verwoesting zaaien
en van ons doen geen daad beklijft.
Veelstemmig licht, om aan te horen
zolang ons hart nog slagen geeft.
Liefste der mensen, eerstgeboren,
licht, laatste woord van Hem die leeft.

Geweld stopt en begin van genezing van
diepe wonden begint daar waar de mens,
gepantserd of geschonden, in slachtoffer
of in dader tevoorschijn wordt geroepen.
Die taal klinkt in het Bijbels getuigenis.
Adam, de eerste mens, verbergt zich voor
God omdat hij verkeerd deed. Hij wordt
tevoorschijn geroepen doordat zijn naam
klinkt: Adam, waar ben je?
En het is die ene stem die klinkt op paasmorgen die kracht tot opstanding in zich
draagt.
Uit de mond van Jezus, de opgestane,
klinkt één naam: Maria! En deze vrouw,
verstrengeld in verdriet en pijn van gemis
om haar gekruisigde Heer, kan niet anders
dan onomwonden uitroepen: Rabboeni!
Mijn Heer! Geroepen worden bij je naam,
je diepste wezen, door de Levende, de
opgestane Heer – daar geschiedt opstanding, daar komt opstandingskracht vrij.
Over een paar weken klinken weer die even
ontroerende als bevrijdende woorden uit
het paasevangelie naar Johannes. Daarin
worden wij, als eens Maria, aangesproken, bij name genoemd, gekend. In dat
gegeven woord van de Levende mogen wij
kracht vinden om op te staan, uit schuld,
uit onmacht, uit verdriet.
Het is dit profetische woord dat iedere
keer, elke paasmorgen in ons wil opstaan:
mij kun je doden, maar niet de stem van de
gerechtigheid. Het is de stem van de
Eeuwige die onderdak zoekt, vindt in
mensen als u en ik. Het is de stem van de
Levende die ook ons aanspreekt.
Hij, Jezus, de opgestane Heer, is het
oplichtende Woord waarop de duisternis
geen vat krijgt.
Dit gegeven Woord geeft ons de kracht
om op te staan, om lief te hebben, keer op
keer.
Laten we altijd en iedere keer opnieuw de
menselijkheid, het beeld van God in ander
aanspreken. En laat de ander, in wederkerigheid, dat bij ons niet nalaten. Dan komt
er een energie vrij die niet afbreekt, maar
die opbouwt, die geen angst genereert en
wrok vermeerdert, maar die stille overmacht aan liefde en vergeving losmaakt in
en tussen mensen en volkeren.
Van die schijnbaar onmogelijk mogelijke
energie getuigt Pasen.
Het is opstandingskracht, de Levende, die
ons in beweging brengt. Het maakt ons
niet tot slippendragers van duisternis,
maar tot dragers van licht – in Gods Naam.

Lied 601; tekst: Huub Oosterhuis
ds. Egbert Rietveld		
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Nieuwe Thorarol
voor Joodse Gemeente in Middelburg
MIDDELBURG – De Joods-orthodoxe
gemeente Zeeland is springlevend en
dat uit zich op diverse manieren: er is
onverwachte aanwas van leden én de
gemeente waagde een sprong in het
diepe met de aanschaf van een nieuwe
Thorarol.
De in 1705 ingewijde synagoge in
Middelburg werd in 1944 verwoest.
Tegen alle verwachtingen in volgden
in de jaren negentig herbouw en opnieuw inwijding.
Er ontstond een kleine, maar actieve
Joodse gemeenschap, die wekelijks en
op Joodse feestdagen diensten houdt.

Luuc Smit (61) uit Middelburg is
chazan van de synagoge (sjoel) in
Middelburg. Een chazan is zijdelings
te vergelijken met een cantor, met dat
verschil dat Luuc de hele dienst in de
sjoel leidt. Dat gebeurt op vrijdagen
en zaterdagen, waarbij hij de hele
dienst (voor)zingt. Hij geeft het tempo
aan van de gebeden uit de ‘sidoer’
(het gebedenboek inclusief Psalmen
in het Hebreeuws) en de gemeente
sluit aan. Iedereen zingt de gebeden
uit de sidoer hardop, en in een eigen
tempo.
Al die gebeden zijn in het Hebreeuws,
niet een taal die we dagelijks in
Nederland gebruiken, maar, zegt Luuc
daarover: ,,Ik geef momenteel lessen
in Hebreeuws en achtergronden van
het Jodendom aan een 13-jarige
jongen die volgend jaar zijn Bar
Mitswa* zal doen. Daar hebben drie
volwassenen zich bij aangesloten,
om die dingen ook onder de knie te
krijgen. Dat zingen in het Hebreeuws
is niet zo moeilijk als je er les in hebt
gehad en het bent blijven doen.’’
Luuc is geboren en getogen in
Alblasserdam. In het dagelijks leven is
hij docent Hulpverlening in Trauma en
Verliesverwerking aan de Hogeschool
Zeeland en voert hij een eigen praktijk
voor haptonomie. Daarnaast geeft
hij lezingen over het Jodendom. Zijn
vader was gereformeerd, zijn moeder
Joods. Zij moest in de oorlog onderduiken om in leven te blijven. Luuc
had niet zoveel met de gereformeerde
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kerk, en als jongvolwassene kwam hij
in contact met ds. Wuister uit Schiedam. ,,Zijn lessen sloten aan bij het
Jodendom, ik heb daar toen bewust
voor gekozen.’’ Zijn broer Harry is predikant van de Protestantse gemeente
Schouwen aan Zee in Haamstede, zijn
broer Sijbrand is ook aangesloten bij
de Joodse gemeenschap.
KOOSJER HUISHOUDING
Luucs vrouw Ida is niet van Joodse
komaf, maar het echtpaar voert samen
een ‘koosjer huishouding’. Dat betekent
dat op de sjabbat, zaterdag, de telefoon
uit gaat en er geen computer of
televisie wordt aangezet.
,,Vooral in coronatijd is het dus heel
bijzonder dat we nieuwe leden
krijgen. Eigenlijk hebben we het nog
nooit zo druk gehad. We hadden geen
online diensten tijdens de lockdown
omdat we dus geen computers en
dergelijke gebruiken op de sjabbat en
toen stopte eigenlijk alles.
Maar er komen mensen vanuit de
Randstad in Zeeland wonen, en die
sluiten zich dan bij onze gemeenschap aan. Dat gaat om pensionado’s,
maar ook bijvoorbeeld om een gezin
uit Rotterdam. Ze komen vanuit
allerlei richtingen dus.’’
In totaal telt de joodse gemeente nu
30 leden en vijftig leden die
aangesloten zijn. (zowel Joods als
niet-Joods).

ENORME UITGAVE
De Joodse gemeenschap deed een
poosje terug een enorme uitgave om
de aanschaf van een nieuwe Thorarol
te bekostigen. Dat was nodig omdat
de oude Thorarol van de synagoge
in Middelburg dringend aan vervanging toe was door jarenlang intensief
gebruik. De rol wordt bewaard in een
heilige ark in de synagoge, maar het
verval sloop toch langzaam maar zeker binnen. Hoewel een Thorarol niet
mag worden aangeraakt en de lezer
daarom een leeswijzer (een ‘handje’
of ‘jat’) gebruikt, verweert het perkament na verloop van jaren, de inkt
vervaagt en de letters laten los.
,,Als er een letter mankeert in de
Thora, mogen we die Thora niet meer
gebruiken. Soms kan er nog wel wat
worden hersteld, maar de onze is echt
heel oud, het is niet meer de moeite
en het geld waard.’’ De (tweede)
Thorarol in Middelburg die nog wel
goed is, is heel groot en zwaar ,,en
daar sjouwen we ons een ongeluk
aan, en de meesten van ons zijn al
wat ouder.’’
EEN BIJZONDER SECUUR WERK
Daarom werd aan een ‘sofeer’ de
opdracht gegeven om een kleinere
Thorarol met de hand te schrijven op
perkament. Dat proces nam ongeveer
een jaar in beslag, want de rol is ook
minutieus op fouten gecontroleerd.
,,Dat maakt een Thorarol zo duur,

je betaalt een jaarsalaris en het
perkament natuurlijk.’’
De kosten kwamen uit op een halve
ton. Inmiddels is ongeveer 15.000
euro bijeengesprokkeld, maar door
coronamaat-regelen zijn veel fondsenwervende activiteiten afgeblazen.
,,We hebben als Joodse gemeente
alles voor-geschoten, want we wilden
geen lening afsluiten, maar de bodem
van de geldkist is echt bereikt.
We moeten dringend onze reserves
aanvullen en hopen dan ook op
donaties om die 35.000 euro bij
elkaar te krijgen. ’’
BEGRAVEN
De oude Thorarol zal in een speciale
hoek op de Joodse begraafplaats
worden begraven. ,,Heilige teksten
mogen we niet weggooien of verbranden. Daarom wordt zo’n rol begraven.
Perkament vergaat gewoon.’’

FEESTELIJKE INTOCHT
De plannen om de nieuwe Thorarol
feestelijk de synagoge binnen te
dragen werden al twee keer verijdeld
door corona. Men hoopt nu dat in het
voorjaar van 2022 bij het 27-jarig
jubileum van de synagoge het plechtig
binnenbrengen van de nieuwe
Thorarol alsnog kan doorgaan met een
grote happening.
* Bar Mitswa: Op zijn dertiende wordt
een Joodse jongen bar mitswa, wat
Hebreeuws is voor `zoon van het
gebod`. Vanaf dan is hij religieus
gezien volwassen, met alle rechten en
plichten die daarbij horen.
De vrouwelijke variant is Bat Mitswa,
‘dochter van het gebod’.
Artikel geplaatst in de nieuwsbrief
“Geloven in de Delta”
december 2021
door Margreeth Ernens		
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Het lezen van de Thorarol
gebeurt met een ‘jat’.

De Kerk help echt!
Tjonge, dat is toch wat zeg! Plaats je
namens de diaconie van de kerk eens
een klein stukje in de rubriek “Lezers
vragen lezers” in de PZC en je kan een
winkeltje beginnen.
Uit alle delen van het land hebben we
reacties binnen gekregen. Speelgoed,
kleding (bijna allemaal nieuw en in
grote maten) en contant geld, soms
gewoon spontaan aan onze voordeur
afgegeven.
Dat allemaal voor het gezin Almhansie
en hun licht gehandicapte dochter
Haya uit Burgh-Haamstede, na veel
ellende uit Syrië gevlucht en nu hier
al 2 jaar woonachtig.
Het was erg veel en dus hebben wij
nog meer gezinnen kunnen helpen.
Geweldig om te ervaren dat er zoveel
lieve mensen in ons land, en zelfs in
België, zijn, die belangeloos de helpende hand bieden.
De laatste oproep, ook in de PZC, was
om een goed werkende naaimachine
beschikbaar te willen stellen. Ook dat
hebben wij geweten en we hebben
een tiental(!) machines in de omgeving
op kunnen halen. Ze zijn nagekeken

en afgeleverd aan gezinnen die deze
goed konden gebruiken.
Bij moeder Sana Almhansie hebben
we een demo en proefles kunnen
geven en onze magen mogen vullen

met veel eigen gemaakte typische
Syrische producten.
Wat een bijzondere ervaring. Het
heeft ons zeer geraakt.
Ineke en Lex Veenstra 		

n
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Delta voor Indonesië
In 2021 hebben de meer dan 50
gemeentes in de classis Delta ruim
€ 150.000,= bijeen gebracht voor het
project “Delta voor Indonesië”.
De regio Schouwen-Duiveland en
Tholen droeg ruim € 20.000,= bij
waarvan € 3.400,= uit de Protestantse
gemeente Schouwen aan Zee.
Dat laatste bedrag is wat lager dan
begroot voor 2021 en daarom heeft
onze diaconie besloten nog € 1000,=
extra bij te dragen.
De gemeentes in de classis Delta
ondersteunen Kerk in Actie bij de
hulp aan kwetsbaren in Indonesië.
Onder de naam “Delta voor Indonesië”
wordt voor een periode van 3 jaar
(2020 – 2023) aan verschillende partners ondersteuning geboden op de
eilanden Java en Papoea.
MEER VOEDSEL DOOR DUURZAME
LANDBOUW EN BETER
SAMENWERKEN (TRUKAJAYA)
Java - WereldDiaconaat

Trukajaya is sinds 1966 de diaconale
organisatie van de Javaanse Kerk
(GKJ). Deorganisatie heeft veel kennis
over duurzame landbouw. Trukajaya
wil het inkomen van de boeren,
boerinnen en landarbeiders verbeteren
door minder gebruik van chemicaliën
en een betere prijs voor hun producten. De organisatie traint boeren
en boerinnen, laat hen werken op
demonstratievelden, zet extra koeien
in en bouwt biogasinstallaties.
Men helpt deze boeren om een
coöperatie op te zetten, waardoor ze
minder afhankelijk zijn van tussenhandelaren en een hogere prijs voor
hun producten krijgen. Ook kunnen
ze betere landbouwmaterialen gaan
gebruiken. Javaanse kerken stimuleren
gemeenteleden om duurzame landbouwproducten uit hun eigen
omgeving te kopen.
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OPVANG VOOR STRAATKINDEREN
(DREAMHOUSE)
Java - Kinderen in de Knel

betrouwbare informatie over ziekten
zoals aids. Ze zijn ook in staat om
vrouwen te helpen die lijden onder
geweld in hun gezinnen. 		
n

In Yogyakarta leven veel kinderen op
straat. Zij worden aan hun lot overgelaten en moeten zichzelf zien te
redden. De organisatie Dreamhouse
kijkt naar hen om. Ze zoeken de
kinderen op straat op. In het begin
kunnen de straatkinderen terecht bij
de noodopvang en overgangscentra.
Kinderen die de straat definitief willen verlaten kunnen in een
opvanghuis terecht. Ze gaan naar een
plaatselijke school.
Vrijwilligers helpen hen bij hun
studie. Dreamhouse wil niet alleen
opvang bieden voor straatkinderen,
maar ook structureler aan preventie
werken: voorkomen dat kinderen op
straat belanden. Ze willen zorgen
dat kinderrechten beter nageleefd
worden.
STERKE VROUWEN OPLEIDEN
(P3W)	
Papoea - Zending
Het vormingscentrum P3W leidt	
vrouwen op, zodat ze vol zelfvertrouwen kunnen bouwen aan de kerk en
de samenleving. Het grootste centrum
van P3W staat in Padang Bulan, vlakbij
Jayapura. Hier kunnen vrouwen
bijvoorbeeld terecht voor een cursus
diaconaal werk van negen maanden.
Wie niet (voldoende) kan lezen of
schrijven, krijgt vooraf een alfabetiseringscursus van drie maanden. Vrijwel
alle vrouwen die cursussen van de
P3W hebben gevolgd, vervullen een
voortrekkersrol in het dorp waar ze
vandaan komen.
Ze hebben meer kennis gekregen over
de wereld buiten hun dorp. Zij richten
vrouwenverenigingen op, leiden
alfabetiserings-cursussen en geven

Bloembollenactie ZWO
classis Delta.
“Heel Delta in bloei”

Bijna iedereen wordt blij van mooie
tulpen. Met de bloembollenactie voor
het project Delta voor Indonesië kunt
u ze in huis halen. Koop schitterende
tulpenbollen voor jezelf of voor een
ander!
De familie Dogterom uit Oude Tonge
kweekt de bloembollen, die de classis
in bloei zullen zetten. In april en mei
2022 zullen via heel veel kerken dus ook de onze - in de classis deze
bloembollen verkocht en in september 2022 geleverd.
Met de koop van tulpenbollen ondersteunen we met heel veel kerken in
onze classis kwetsbare boeren, vrouwen en straatkinderen in Indonesië.
Via de diaconale organisatie van onze
kerk - Kerk in Actie - worden boeren
geholpen om een eerlijke prijs voor
hun goederen te krijgen, vrouwen
om hun plek in de maatschappij in
te nemen en straatkinderen door ze
onderwijs en perspectief te bieden.
U kunt de bloembollen bestellen met
het bestelformulier in dit nummer
van Erbij!. Het bestelformulier is ook
beschikbaar op de website:
www.kerkopschouwen.nl
Met de tulpenbollen zetten we heel
onze classis Delta in bloei én ondersteunen we met veel andere kerken
kwetsbaren in Indonesië!		
n

Van het College van Kerkrentmeesters
Het college van kerkrentmeesters heeft
op 22 februari 2022 weer vergaderd.
Aan de orde kwamen o.a. de volgende
onderwerpen:

en pastorieën worden betaald.
Binnenkort wordt een presentatie
gegeven voor CvK en moderamen hoe
gehandeld zou kunnen worden.

Toilet en keuken van de Jacobuskerk
zijn aan een grondige renovatie toe
en de plannen daarvoor worden nu
uitgewerkt.

ARCHIEF
Met dank aan Henk Krijger is de
Pg Schouwen aan Zee een digitaal
archief aan het opbouwen. Voorlopig
streven we ernaar om alle stukken
vanaf de Federatievorming in 2016 in
het archief op te nemen. Te denken
valt aan de notulen van kerkenraad,
moderamen, diaconie, CvK, kerkteams
en bijzondere stukken zoals Beleidsplan, Fusieovereenkomst, verkoop
onroerend goed e.d.

ACTIE KERKBALANS
De voorlopige stand van de
ontvangen toezeggingen is € 165.000;
de verwachting is dat nog niet alle
toezeggingen binnen zijn en dit bedrag
nog wel zal stijgen. Maar om de
begroting 2022 te halen (€ 200.000)
moet er nog wel wat gebeuren!

De verwarming in de Corneliuskerk/
Noordwelle is versleten en bovendien
zijn gasbranders voor monumentale
gebouwen eigenlijk niet geschikt.
Bezien wordt nu of het hele gebouw
met heteluchtverwarming kan worden
“gestookt”.

FINANCIËLE MIDDELEN
Door het CvK is een commissie ingesteld die advies moet uitbrengen hoe
we de geldmiddelen die verkregen
zijn door de verkoop van onroerend
goed op een verantwoorde wijze
kunnen beheren; in de komende jaren
zal het begrotingstekort dat wordt
verwacht daaruit worden aangevuld
en het onderhoud van kerkgebouwen

ONDERHOUD
In de kerk van Burgh is de apparatuur
geïnstalleerd om de kerkdiensten uit
te zenden via kerkdienstgemist.nl
De kerk van Scharendijke doet – met
de kennis die inmiddels is verzameld
in de Pelgrimskerk en in Burgh –
ook onderzoek om een dergelijke
installatie te plaatsen.
De nieuwe verlichting van de kerk in
Renesse en van de zaal zou bij het
verschijnen van dit blad aangebracht
moeten zijn.

Informatie uit de kerkenraad
In recente vergaderingen van de kerkteams en de kerkenraad is de brochure
‘Protocol voor gemeenteleden die
geconfronteerd worden met (seksueel)
misbruik in pastorale en gezagsrelaties’
aan de orde geweest.
Bezinning en goede communicatie
over dit onderwerp draagt bij aan
veilige gemeenten, waarin de kracht
maar ook de kwetsbaarheid in
pastorale en gezagsrelaties wordt
onderkend.
Het protocol is van en voor de
Protestantse Kerk in Nederland (PKN)
en is gebaseerd op de kerkorde en de
kerkelijke mogelijkheden.
Het protocol handelt over (seksuele)
grensoverschrijdingen binnen
pastorale en gezagsrelaties.
Alleen die kunnen uitmonden in
klachten die tot kerkelijke procedures
en/of rechtspraak leiden. Alle andere
vormen van misbruik vallen buiten
het protocol.
Op verschillende plaatsen in het

protocol wordt verwezen naar SMPR,
het meldpunt seksueel misbruik in
de kerk. De PKN participeert in dit
meldpunt. SMPR biedt vertrouwenspersonen en gemeentebegeleiders.

SMPR ...

 is er voor mensen die seksueel
misbruik in een pastorale of
gezagsrelatie hebben ervaren, 		
en voor degenen die direct bij hen
betrokken zijn;
 komt op voor benadeelden en
biedt professionele begeleiding of
verwijst door;
 biedt professionele begeleiding
aan gemeenten waar misbruik 		
gebeurt of gebeurd is of die ermee
in relatie kwam;
 is een samenwerkingsverband van
negen kerken;
 is van en voor deze kerken, maar
werkt onafhankelijk.
Losse folders zullen in de kerkgebouwen worden gelegd.
n

JAARREKENING
Het college hoopt de Jaarrekening
2021 op 26 april a.s. vast te stellen.
VACATURES
Het college van kerkrentmeesters
heeft voor het eind van dit jaar een
nieuwe secretaris en een nieuwe
voorzitter nodig. Wie meldt zich??
Namens het College
Bart van Dam, voorzitter		

n

Toegestuurd gekregen:

Houd je gedachten positief
want je gedachten worden je
woorden;
Houd je woorden positief
want je woorden worden je
gedrag;
Houd je gedrag positief
want je gedragingen worden
je gewoonten;
Houd je gewoonten positief
want je gewoonten worden je
waarden
Houd je waarden positief
want je waarden worden je
bestemming
Mahatma Gandhi

n

Erbij! Erbij!
• december
• april 2022
2019 • 7

Als redactie van een kerkblad ben je natuurlijk altijd geïnteresseerd
in een blad van een andere gemeente. Niet alleen omdat je dat als
redactie op ideeën kan brengen, maar ook omdat het een inkijkje
geeft in het reilen en zeilen van die gemeente.
Zo ook met het blad van de Protestantse Kerk Amsterdam, dat
Ds. Harry Smit voor ons meebracht. Een kerkblad ter grootte van een
krant, met als titel Kerk in Mokum.
Het komt 9 maal per jaar uit, met 12 pagina’s tekst. In de editie die
wij lazen viel o.a. het volgende op.

JONGE THEOLOGE DES VADERLANDS
Het blad opent met een artikel
van Tabitha van Krimpen, de jonge
theologe. In die rol kan ze doen wat
ze altijd al wilde: op de deur van de
kerk bonzen dat er niet alleen over
jongeren gesproken moet worden,
maar dat jongeren “de sleutel van de
kerk” krijgen. We zijn als kerk al snel
te veel zendend, begin van onderaf,
bij de mensen in de samenleving, bij
de jongeren.
De kerk is voor mij een hele waardevolle plek. Een plek waar de maskers
afkunnen. Een plek waar je uitgedaagd wordt om aan de traditie je
denken te laven, het verhaal van God
te ontdekken. Waar je even boven het
dagelijks leven uitgetild wordt. Waar
je genade ontvangt en ook weer mag
uitdelen.
VAN GEVEN WORD JE RIJKER
Yvonne Teitsma zegt in Kerk in Mokum: van geven word je niet armer,
maar rijker. Je kunt er voor elkaar zijn.
In dat geheim van geven en delen zit
de uitdaging, ook voor Actie Kerkbalans. Samen zijn we kerk; we bedoelen
er het gebouw én de gemeenschap
mee. Voor allebei moeten we zorgen.
ENGEL VAN AMSTERDAM
In deze nieuwe rubriek portretteert
Kerk in Mokum Amsterdammers die
vanuit hun geloof een bijzondere
bijdrage leveren aan de Amsterdamse
samenleving.
Virgie Tonogan is de eerste; zij is al
meer dan 10 jaar vrijwilligster bij het
Wereldhuis. In dat huis wordt er van
alles gedaan voor en met mensen
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zonder papieren; worden mensen in
soms uitzichtloze situaties hulp én
een luisterend oor geboden.
CHRISTELIJKE LEEFGEMEENSCHAPPEN
Christelijke leefgemeenschappen
(woongroepen) bieden een nieuwe
vorm van kerk-zijn. Bij christelijke
leefgemeenschappen denken de
meeste mensen aan kloosters. Maar er
zijn in Nederland ook zo’n 75 christelijke leken-gemeenschappen. Eén van
de oudste leefgemeenschappen in
Nederland zat midden op de Amsterdamse wallen. Ds. Rosaliene Israël
woonde daar tussen 2000 en 2016,
in een combinatie met een predikantschap net buiten Amsterdam.
STUDENTENPASTORAAT
Mirjam Nieboer staat na 30 jaar
op het punt afscheid te nemen als
studentenpastor, een onmiskenbaar
belangrijke rol in een studentenstad
als Amsterdam. De rol van studentenpastoor is altijd geweest dat men een
ruimte biedt waar alle vragen, twijfels,
onzekerheden en zekerheden op tafel
kunnen komen, zonder dat je er op
wordt afgerekend.
Ik ben er niet om het geloof of de kerk
te promoten, maar om studenten te
laten ervaren wat de betekenis ervan
kan zijn. Dat je de ruimte ervaart dat
je er mag zijn en je verbonden kunt
voelen met onbekende anderen.
ALLE-DAG-KERK
Welkom in de Alle-Dag-Kerk! Wie
overdag een moment van rust en
inspiratie zoekt, kan op woensdag
terecht bij de middagpauzedienst.

Als pijler tussen twee zondagen.
Sinds 1932 biedt deze stichting een
plek van rust voor vermoeide zielen;
bijna 90 jaar later staan de deuren
op woensdag nog steeds open voor
iedereen die daar behoefte aan heeft.
GROENE KERK
Daniël van Duijn is lid van de groene
Keizersgrachtkerk. In de Keizersgrachtkerk is een klimaatgroep van
mensen die duurzaamheid hoog in
het vaandel hebben staan. Ze gaan
daar veel verder dan zonnepanelen
en warmtepomp; duurzaamheid
betekent daar ook informeren hoe je
een groene levensstijl ontwikkelt.
De Protestantse kerk van Amsterdam
is natuurlijk niet te vergelijken met
onze gemeente: maar liefst 18 kerken/plaatsen van bijeenkomst en
17 predikanten/pastores! Dan vinden
wij wel eens dat het werk voor de
Protestantse gemeente Schouwen
aan Zee ons zwaar valt, maar in
Amsterdam moet ook heel wat werk
worden verzet!
Toch vallen ook overeenkomsten op.
De Jonge Theologe des Vaderlands
is bezorgd over de verbinding tussen kerk en jongeren; op de onlangs
gehouden vergadering van onze
gemeente i.v.m. het beroepingswerk
werd gevraagd de te beroepen dominee te wijzen op de speciale zorg die
onze gemeente wil laten uitgaan naar
jonge gezinnen. De actie Kerkbalans
kreeg een thema dat niet veel verschilt van ons thema dit jaar: samen
zijn we kerk, gebouw en gemeenschap. We proberen hier als kerk ook
zoveel mogelijk een groene kerk te
zijn, als gebouw of pastorie zich daarvoor lenen.
Maar leefgemeenschappen, studentenpastoraat, alle-dag-kerk e.d. zijn
natuurlijk activiteiten die horen bij
een grote stad en een grote gemeente.
Als u meer wilt weten over hoe de
Protestantse kerk van Amsterdam “in
elkaar steekt”, kijk dan maar eens op
hun website met dezelfde titel.
Namens de redactie,
Bart van Dam				

n

Wees Gij mijn toevlucht

Wees Gij mijn toevlucht
Wees gij mijn toevlucht de komende nacht,
De morgen die ik ondanks alles verwacht.
Hoe kan ik gaan slapen als gij er niet zijt,
Die mij van het donker en wanhoop bevrijdt.
Wees gij mijn wijsheid, de rust in mijn hart,
bevrijding van wat mij ontstelt en verwart,
Die hoop die mij grond geeft als alles verdwijnt,
Het duister me aangrijpt, de zon niet meer schijnt.
Gij zelf moet meegaan, uw lichtend gelaat,
Een gids die mij voorgaat en nimmer verlaat.
De dag loopt ten einde, de nacht is nabij,
Wees gij nu mijn toekomst, het duister voorbij.
Liedboek: 263
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Top tien in de kerken
Onlangs heb je in de landelijke bladen
kunnen lezen dat er een onderzoek
geweest is onder kerkgangers naar de
meest geliefde liederen die gezongen
worden in onze kerken. Ook het
maandblad Petrus van de Protestantse
Kerk Nederland (PKN) wijdt er
aandacht aan.

ROERIGE GESCHIEDENIS
Nieuwsgierig geworden dook ik in de
geschiedenis van het lied in de kerk,
want wat voor ons zo vanzelfsprekend
lijkt, is niet altijd zo geweest. In de
loop der eeuwen is er veel gedoe
geweest omtrent het zingen in de
kerk. Luther b.v. gaf de voorkeur aan
liederen in de volkstaal, Calvijn pleitte
uitsluitend voor psalmen. Ik ga hier nu
niet verder op in.
Het in deze tijd meest gebruikte liedboek is de uitgave van 2013 onder de
titel: “LIEDBOEK, zingen en bidden in
huis en kerk.” De titel geeft al aan dat
het liedboek meer is dan alleen maar
zingen, maar ook andere zaken bevat.
Tal van dichters uit de Hervormde, de
Gereformeerde, de Remonstrantse,
de Doopsgezinde en de Lutherse kerk
hebben aan de bundel meegewerkt
met eigen werk, ook puttend uit de
rijke historie van liederen door de
eeuwen heen.
GROTE DIVERSITEIT
Zo is er een prachtige verzameling
ontstaan van psalmen (in de nieuwe
berijming), diverse genres liederen
voor jong en oud, gebeden en gedichten uit alle tijden. Kortom, voor elck
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wat wils. Mijns inziens zit hierin de
kracht van deze uitgave uit 2013. De
bundel bevat veel vertalingen uit vele
landen. Kijk hiervoor in de bundel
onder aan de bladzijde van een lied
waarin de dichter en de componist
vermeld worden.
In de loop der tijd zijn nog meer bundels verschenen die, vaak afhankelijk
van de “kleur” van de gemeente, gebruikt worden. Zo kent iedereen wel
één of meer liederen uit Taizé
( 598, 103e 62, 900) enz. In onze kerk
maakt onze predikant ook gebruik van
de bundel “Zangen van Zoeken en
Zien” met maar liefst 746 liederen.
Het Liedboek dat wij in de kerk
gebruiken bevat ook een flink aantal
evangelische liederen. En enige tijd
geleden bezocht ik een kerkdienst
waarin volop Johannes de Heer
aanwezig was.
En nog steeds zijn er dichters die
nieuw materiaal aandragen, soms op
een bekende melodie, soms ook niet.
Zo zal er in de maand mei een aanvullende bundel verschijnen onder de
titel: Psalmen anders.
Bij de 150 psalmen staan er nu al zo’n
100 variaties in het Liedboek. In de te
verschijnen bundel komen er nog zo’n
120 bij.

ik meen door het koor Laetare diverse
keren in diensten is gezongen.
Nummer 8 is: “Licht dat ons aanstoot
in de morgen” van Huub Oosterhuis.
Bij de eerste 10 zit tot mijn verbazing
geen enkele psalm. Nummer 11 is
“`t Hijgend hert der jacht ontkomen”,
psalm 42 in de oude berijming. In de
nieuwe: “Evenals een moede hinde…”
Wat ik mis in de lijst is lied 23b: “De
Heer is mijn herder”, een tekst van
Jan Jakob Lodewijk ten Cate, een
Nederlands dichter en dominee uit de
tweede helft van de 19 eeuw.
Verbazingwekkend.

GELIEFDE LIEDEREN
Je vraagt je soms af: waarom zing ik zo
graag of, als je denkt niet te kunnen
zingen, wat raakt mij in een bepaald
lied? Een eenduidig antwoord is
hierop niet te geven. Soms om Gods
lof te zingen, soms omdat de tekst je
raakt tot diep in je ziel (in mijn slot
kom ik daar op terug), soms ook om
je in woorden tot God te richten in de
dingen die je bezighouden: biddend
zingen. Vaak ook om je geloof op de
een of andere manier te uiten, passend in jouw levensmoment.
De PKN heeft onderzoek gedaan
welke liederen het meest geliefd zijn.
Daar is een verrassend resultaat uit
gerold. Of…misschien ook niet.
Nummer 1 is lied 416: “Ga met God en
Hij zal met je zijn”. Een van oorsprong
Engels/Amerikaans lied met als
dichter Jeremiah Rankin, een hoogleraar in de theologie.
Als nummer 2 wordt genoemd “ABBA,
Vader…”
Nummer 3 is: “ Ik zal er zijn”, dat naar

Mijn God,
ik hoef niet naar de hemel te klimmen
om met U te spreken
en bij U mijn vreugde te vinden,.
Ik moet mijn stem niet verheffen
om met U te praten.
Al fluisterde ik heel zacht,
Gij hoort me reeds:
want Gij zijt in mij,
ik draag U in mijn hart.

GELIEFD INSTRUMENT
Op de vraag welk instrument het
meest geliefd is komt overduidelijk
naar voren: het orgel.
En wie de uitzendingen Nederland
Zingt op de t.v. volgt weet dat inderdaad door de eeuwen heen het
orgel de voorkeur heeft boven andere
instrumenten.
TOT SLOT
Ik schreef dat naast liederen ook gebeden en gedichten in het Liedboek
staan. Kijkt u eens op bladzijde 1418,
waar een onderstaand gedicht staat
van Theresia van Avila.

Om U te zoeken,
heb ik geen vleugels nodig,
ik heb me enkel stil te houden,
in mezelf te kijken,
om me niet te verwijderen
van een zo hoge Gast.
O ja, kijk ook eens op bladzijde 1237
met een gedicht van J.C. van Schagen.
En wat vindt u van het gedicht:
Zonder liefde ben je nergens, van
Karel Eykman, een vrije weergave van
1 Korinthe 13?
						
Wim Hack 			
n

Symbolisch bloemschikken
in de Veertigdagentijd 2022

Schikking 1e zondag Veertigdagentijd

Voorbeeldschikking Goede Vrijdag

Het jaarthema van de Protestantse
Kerk is ‘Van U is de toekomst’. In de
toelichting bij dit thema op de
website is te lezen: “De mooiste dingen
in het leven vallen ons toe.
Je levenslust. Iemand die voor je kiest,
die jou liefheeft. Ervaringen die het
leven van alledag kleur geven: van
een fascinerende zonsopgang tot de
hartelijke woorden van iemand in je
omgeving. Het zijn de kleine en grote
verrassingen die het leven glans
geven. Je kunt ze zelf niet organiseren,
je ontvangt ze. De kerk is bij uitstek
een plek van zulke verrassingen.
Ervaringen die je dankbaar stemmen.
Liefde en genade van God worden ons
aangezegd. Wat er ook is gebeurd of
aan welk kwaad je ook debet bent, je
mag uit genade opnieuw beginnen.
In de kerk leven we van wat we
ontvangen. Genade is de grondtoon.

De pot lijkt klein in verhouding tot de
hoogte, het tart de standaardregels
van de verhouding pot versus bloemstuk. Juist deze combinatie, kleine
pot – hoge schikking, maakt het beeld
sterk. De pot wordt niet tot aan de
rand gevuld, maar blijft open om het
ontvangende te benadrukken.
De schikking rust op de bodem van
de pot en reikt naar boven, naar de
hemel. De schikking wordt gemaakt
op de rand van de pot, de verbinding
met het hogere is niet alleen een zaak
van het ontvangen van genade.
De schikking op de rand van de pot
verandert iedere week een beetje.
De schikking heeft een natuurlijke
uitstraling, is transparant en luchtig.
Daarmee wordt benadrukt dat door
de genade er altijd zicht blijft op het
onbekende, op het onverwachte, op
het Goddelijke. De sterke verticale
zuil wordt in het begin van de Veertigdagentijd gemaakt van droge grassen
(snoeiafval van miscanthus of riet).
Grassen die de herinneringen dragen
van een voorbije lente, zomer en
herfst. Later in de Veertigdagentijd
wordt de zuil groener, hoop op een
nieuwe lente.				
n

De lezingen in de Veertigdagentijd
volgen het oecumenisch leesrooster.
In de bloemschikking wordt ‘genade
is de grondtoon’ tot uitdrukking
gebracht, samen met elementen uit
de lezingen. Als basis voor de schikking wordt een conische pot gebruikt
om het ‘ontvangen’ te symboliseren.

Over de Website
Op 3 februari jl. zijn de webmasters
weer bijeengeweest om een aantal
zaken te bespreken.
Helaas heeft Coby Kalis om privéredenen haar taak moeten neerleggen;
ook Wilma Vredenbregt maakt - in
verband met haar vele vrijwilligerstaken - geen deel meer uit van de
webmasters. Coby en Wilma maakten
vanaf de oprichting van de website
deel uit van onze commissie en we
zijn hen zeer erkentelijk voor het werk
dat zij in de jaren dat de website nu
bestaat daarvoor hebben verricht.
Gelukkig is Mark Verton bereidt
gevonden toe te treden tot de webmasters, zodat de commissie weer
redelijk compleet is.
De taken zijn als volgt verdeeld:
Evelien Weenink: agenda komende
activiteiten
Erna van Wijk: berichten nieuwe of
gehouden activiteiten
Mark Verton: kerkdiensten en daarbij
behorende berichten
Martin Krijger/Bart: contacten op de
website
Martin werkt Mark nog een poosje in
en richt zich daarna volledig op de
contacten.
De rubriek Contacten op de website
wordt momenteel onderhanden
genomen, in een poging die wat beter
toegankelijk te maken. Als kerkleden
kijken wij vaak daarnaar conform de
organisatie van de kerk, maar buitenstaanders zijn meestal op zoek naar
een snel contact en hebben minder
oog hoe wij als Pg Schouwen nu precies in elkaar zitten.
De webmasters zijn zeer benieuwd
wat u vindt van de website en vooral
welke problemen u mogelijk ondervindt als u op zoek bent naar bepaalde informatie. Is het omgaan met de
filters mogelijk te ingewikkeld? Laat
ons weten wat u van de website vindt
en welke suggesties u mogelijk heeft
om de toegang tot de informatie te
verbeteren:
webmaster@pgschouwenaanzee.nl
Als u een bericht heb voor de website, wilt u dat als Word document
aan bovenstaand emailadres sturen.
De webmasters verzorgen het dan
graag!
Namens de webmasters,
Bart van Dam 				

n
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Berichten uit de Kerk in Burgh
Een bericht van
de Commissie Geldwerving
In het voorjaar is het een goed moment voor een terugblik op
de financiële acties van het afgelopen jaar, en voor een
voorzichtige prognose voor het net begonnen nieuwe jaar.
De Actie Kerkbalans samen met de overige financiële acties,
zoals de Paas- en Oogstcollecte, brachten in 2021 in totaal
een bedrag op van € 34.640,-.
Ook onze gasten leverden dit jaar weer een mooie bijdrage: in
totaal werd er door hen € 3.550,- gedoneerd aan onze kerk.
Dit brengt het totaal van onze inkomsten in 2021 op € 38.190,-.

VAN ACHTER
DE PEREBOMEN
Kerkgebouw: Burghsering 33, Burgh
Predikant
vacant, tijdelijk voor Burgh
ds. Egbert Rietveld
06-34 10 46 59
ds.e.j.rietveld@gmail.com
Kerkteam
Voorzitter/ouderling
Cees Versnel
tel. 06-5378 0361
Ineke.versnel@gmail.com
Notulist Julius Hasper
tel 0111-85 0464
Diaken
Wilma Vredenbregt-van Dam
tel. 0111-65 2326
wavandam@zeelandnet.nl
waarnemend kerkrentmeester
Gijs Varkevisser
pgsazcvk@zeelandnet.nl
Financieel beheer, secretaris
Jaap den Hollander
tel. 0111-65 8181
jhollander@zeelandnet.nl
Gebouwen, tuinonderhoud enz.
Ton Hanse
Ledenadministratie
Julius en Ina Hasper
tel. 0111-85 0464
kib.la@zeelandnet.nl
Kosterscoördinatoren
Ina en Julius Hasper
Penningmeester
Jeroen Rotte
Bank NL 79 RABO 0357 801466
t.n.v. PG Schouwen aan Zee Burgh
Postadres
p/a Duinwegje 16
4328 LG Burgh
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De toezeggingen voor de Actie Kerkbalans 2022 bedragen momenteel
€ 25.500,-. Dat bedrag ziet er goed uit en meestal komt er nog wel wat meer
binnen dan dit toegezegde bedrag.
Rest ons nog om alle “lopers en loopsters” te bedanken voor hun inzet.
Zij hebben veel werk verzet door al onze leden persoonlijk te bezoeken om de
brieven rond te brengen en de toezeggingen weer op te halen.
We willen alle kerkleden en gasten hartelijk danken voor de bijdragen
geschonken in 2021. De gasten van wie we een adres hebben, krijgen nog een
persoonlijke bedankbrief. Er is ook een klein aantal gasten van wie we geen
adres hebben. We hopen dat zij ons bedankje in deze Erbij! zullen lezen.
Namens de commissie, Ina Hasper. 				

Smakelijke kerstboom

Nu de gemeente geen echte
kerstboom meer plaatst bij de kerk,
is besloten om de boom die bij de
Kerstdienst gebruikt werd, in de tuin
van de kerk te plaatsen. De idee was
om voortaan deze boom te gebruiken
voor de versiering door de schoolkinderen. Het ziet er echter naar uit
dat dat plan niet zomaar door kan
gaan, daar is de boom kennelijk te
lekker voor. Volgend jaar moeten we
er iets omheen zetten, zodat de boom
meer kans heeft groot te worden.
Julius Hasper

n

Koffie met Noten

Een 100-jarige

Het was voor de eerste keer dat
we als Koffie met Noters weer bij
elkaar kwamen in de kerk van
Burgh op de laatste vrijdag van
de maand. De nodige voorzorgsmaatregelen waren genomen:
voldoende afstand van elkaar
en tijdens de pauze niet onnodig
lopen.
Het was fijn elkaar weer zo te
ontmoeten en ook nieuwe gezichten
te mogen begroeten.
Verrassend groot was de opkomst: 25
personen. En wat nog verrassender
was dat de bezoekers uit verschillende
kerken uit de Westhoek kwamen.
Een interkerkelijk gebeuren: mensen
uit de Hervormde Kerk Haamstede,
de kerk van Burgh, de Gereformeerde
kerk en de Rooms-Katholieke kerk.
Mooier kan haast niet.
Wie weet schuiven Renesse en
Scharendijke ook aan. Hoe meer
zielen, hoe meer...
Mijn vrees werd niet bewaarheid: na
een lange pauze van anderhalf jaar
werd er toch heerlijk gezongen.
“De vreugde voert ons naar dit huis”,
zo begonnen we. Nou, ondanks de
grote zorgen in de wereld, die ook óns
raken, werd het een feest.
Een feest werd het ook doordat Kees
Groenleer, als vanouds, het orgel
bespeelde. Ik hoorde van hem dat hij
hier ook veel plezier aan beleeft.
Volgende maand 25 maart komen we
weer bij elkaar met een gevarieerd
programma.
Zelfde tijd (10.00 uur).
Zelfde plaats (Kerk van Burgh).
Ook U bent welkom!!!!
Wim Hack			

n

Bezoek in ‘t verpleeghuis
“Hebt u nog bezoek gehad deze
week?”
“Nee ik geloof het niet. O ja, toch. Een
paar mensen tegelijk. Maar het was
niet zo leuk. Het bezoek zat steeds met
elkaar te praten. Dus daar had ik niet
zoveel aan.”
Marijke van Reenen		

n

In memoriam

In onze gemeente zij de afgelopen
maanden overleden:

Mevrouw Truus Kloet-Deurloo die
lange jaren, met haar man een
winkel had in Burgh en die zonder
hem naar een appartement aan
de Duinoordweg moest verhuizen.
Veel Burghse mensen zullen zich
haar herinneren.
Mevrouw Corrie Blom, die woonde
aan de Hogeweg (bij de Molenberg),
maar ze verbleef veel jaren in de
Cornelia, waar haar neef Daan haar
heel vaak bezocht.

Op 8 februari j.l. vierde Joop Dalebout
zijn 100ste verjaardag.
Een kwieke eeuweling! Samen staat
hij op de foto met zijn dochter.
Dankbaarheid is er bij hem voor het
bereiken van zo’n hoge leeftijd.
We wensen hem in alles
Gods zegen toe. 		
n

Mevrouw Mattie Landegent -Steur.
Zij woonde aan de Haaijmansweg;
ze was de vrouw van Piet-Jan, van
de Burghse molen en de dochter
van Toos Steur. Zij zal erg gemist
worden.

Als de kerkdeur open staat
Ik ben vooral op zaterdag nogal eens
bezig met de bloemen in de kerk.
Meestal laat ik de deur dan wat
openstaan.
(Expres, ik geef het toe.)
Bijna altijd komen er wel mensen
binnenlopen:
“Mogen we even kijken?”
Dan lopen ze door de kerk, steken
graag een kaarsje aan.
Draaien zich om en zien het orgel!
En dan pik je de organisten er meteen
uit: Die staan stil en blijven een hele
tijd staan.
“Wilt u misschien even naar boven?”
“Graag! Ik ben zelf organist in onze
kerk. Maar dit is wel een heel mooi
orgel.”
En dan komt ‘t er vaak even van,
dat zo iemand gaat spelen.
“Jullie mogen er wel zuinig op zijn”,
is de goede raad meestal.

Marijke van Reenen		

n
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OPBOUW
Bethlehemkerk
Bethlehemplein 4
4322 BP Scharendijke
0111-672452

VAN ‘T KERKPLEIN
Jacobuskerk
Kromme Reke 7
4325 AL Renesse

Contactpersoon verhuur
John Braber
info.kerken.renessenoordwelle@gmail.com

Koster en beheer de Hoeksteen
Sjaak en Willy Dorreman
tel. 0111-671 829
i.dorreman@zeelandnet.nl

Predikant
Ds. Marco Boevé
dsboevepgsaz@gmail.com
Tel. 0111-40 85 83
KERKTEAM OOST
voorzitter
Jur Heeres
Tel. 06-137 55 352
jurheeres@zeelandnet.nl
Secretariaat:
Matty de Ruiter
tel. 06-53990306
secretariaatoost@
pgschouwenaanzee.nl
Postadres:
Bethlehemplein 4
4322 BP Scharendijke
Contactpersoon Scharendijke:
Matty de Ruiter
Tel. 06-53990306
scharendijke@pgschouwenaanzee.nl
Pastoraat Scharendijke
Willemien Lemkes
Tel. 0111-676 125
Contactpersoon Renesse-Noordwelle
Letty Simons
Tel. 06-575 81 448
Scriba.renessenoordwelle@gmail.com
Pastoraat Renesse-Noordwelle
Adrie de Goede
Tel. 06-101 208 94
Bank Scharendijke:
NL03 RABO 0357 8223 31
t.n.v. PG Schouwen aan Zee
Bank Renesse-Noordwelle:
NL79 RABO 0357 807286
t.n.v. PG Schouwen aan Zee
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Corneliuskerk
Dorpsring 33
4326 AB Noordwelle

Uit de pastorie van
Pg Schouwen aan Zee Oost
Gelukkig zijn de maatregelen vanwege de corona voorbij. Maar wat een
tegenstrijdig gevoel geeft het mij als
bijna gelijktijdig er een eind aan de
vrede in Europa is gekomen.
Het voelt zo dubbel om aan de ene
kant te genieten van onze hervonden
vrijheid en tegelijkertijd de bedreiging
van de vrijheid te voelen vanwege de
oorlog in de Oekraïne. Waar zal dit
allemaal toe leiden? Mensen worden
strijdbaar. Mensen verschuilen zich
in angst in kelders. Mensen slaan op
de vlucht. Allemaal heel begrijpelijke
reacties.

Het zet mij aan het denken over ons
leven hier en nu. Wat een bevoorrecht
leven leiden wij. Als de zon schijnt
kun je heerlijk genieten van de natuur,
het strand een zeehondenkopje dat
uit de golven omhoogsteekt. We mogen weer met z’n allen naar de kerk.
Geen 1,5 meter, geen mondkapjes.
Lekker voluit zingen. Geen beperkingen voor uitvaarten. En ook voor de
doopdienst van 13 maart in Renesse
kon iedereen komen. Dat is toch hoe
we kerk willen zijn. Ik besef steeds

meer hoe bijzonder het is als we in
vrijheid ons geloof mogen beleven.
De corona heeft ons al geleerd hoe
belangrijk de menselijke ontmoeting
is. De oorlog die nu gaande is laat
mij nog eens beseffen dat we onze
vrijheid niet zomaar voor lief mogen
nemen. Ik dank God voor de vrijheid
die we nu nog hebben. Laten we bidden dat het snel vrede wordt. Maar
wat de kerk betreft kan ik alleen maar
dankbaar zijn dat er geen beperkingen meer zijn voor de kerkdiensten
en andere kerkelijke activiteiten. Want
de kerk is toch ook belangrijk als plek
om elkaar te ontmoeten. Een gesprek
van mens tot mens kan je dag gewoon
een stuk beter maken. Als het aan
mij lag zouden we daarom ook elke
zondag koffiedrinken na elke dienst.
Dat moment van ontmoeting vind ik
van onschatbare waarde. Voor mijzelf
in elk geval wel. Want er is toch wel
een minpuntje in mijn werk, zo ervaar
ik dat althans. Ik ben maar heel
beperkt zichtbaar in de verschillende
kerken op zondag. Het kost dan extra
tijd voor mijn gevoel om u als trouwe
kerkganger te ontmoeten en te leren
kennen. Dus als er koffiedrinken is,

doet u mij een groot plezier als u
daaraan meedoet. Het geeft gelegenheid voor een korte ontmoeting. Dat
helpt mij om toch de binding met u
te voelen. Ja, om misverstanden te
voorkomen, we voelen ons over het
algemeen gesteld zeer thuis in uw
midden. Maar het kost gewoon toch
veel tijd om u te leren kennen als we
versnipperd samenkomen. En ik ben
denk ik niet de enige die zo denkt.
Onlangs werd ik nog blij verrast toen
ik bij een ouder echtpaar op bezoek
was. Zij kwamen uit zichzelf met het
idee of er niet meer gezamenlijke
diensten konden komen. Want zo met
20 of 30 mensen in de kerk op
zondag, dat is soms ook wat mager.
Wij zijn ouder, maar dat geeft toch
niet, zeiden ze. We kunnen heus wel
met iemand meerijden.
Bemoedigend om te zien dat juist zij
bereid zijn om met het oog op de
toekomst ook buiten de gebaande
paden te willen gaan.

Tot slot: we leven we toe naar Pasen.
Het zal voor ons voor het eerst zijn
om dat hier in Schouwen aan Zee
mee te maken. De commissie Samen
Vieren heeft heel wat opgezet.
Elke dag in de goede week is er een
vesper of kerkdienst. Ik hoop dat u in
staat bent om daaraan mee te doen
om zo bemoedigd te worden in het
geloof. Ik wens u daarom allen alvast
gezegende paasdagen. Want juist in
deze wereld die in brand staat kunnen
we de boodschap van hoop gebruiken
dat de Heer waarlijk is opgestaan.
Dat zet ons leven, hoe kwetsbaar en
bedreigd ook, toch in een hoopvol
perspectief.
Een hartelijke groet,
Marco Boevé			
Een bemoediging uit een boek van
Søren Kierkegaard, een 19e-eeuwse
Deense filosoof, protestants theoloog
en cultuurcriticus, die leefde van
5 mei 1813 tot 11 november 1855.

Hoe moet wij de toekomst dan
tegemoet gaan? Wanneer een
zeeman op volle zee is, wanneer
alles om hem heen verandert,
wanneer golven geboren
worden en weer sterven, dan
richt hij zijn blik niet omlaag
naar die golven, want die
veranderen.Hij kijkt omhoog
naar de sterren. En waarom?
Omdat die betrouwbaar zijn.
Zoals ze er nu staan stonden
ze er voor onze voorvaders en
zo zullen ze er staan voor de

n

komende geslachten.
Waarmee overwint hij dus het
veranderlijke? Met het eeuwige.

Søren Kierkegaard

Berichten uit de Bethlehemkerk
Het kinderkoor is al weer enthousiast aan het oefenen

Hé zing je mee?

Het kinderprojectkoor onder
leiding van Annemarie Stouten
oefent weer iedere
zaterdagmorgen
van 10 tot 11 uur in de
Bethlehemkerk.
Het thema is: Jezus leeft!
De kinderen studeren mooie
nieuwe liederen in en hebben
veel (zang)plezier!
Dinsdag 19 april
is de uitvoering in
de Bethlehemkerk
om 19 uur
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STILLE WEEK

In de Stille week zijn er verschillende
vieringen
Maandag 11 april, 19.30 uur
Een Vesper in de kerk van Burgh.
Dinsdag 12 april, 19.30 uur
Een Boeteviering in de RK Onze Lieve
Vrouwe op Zeekerk in Haamstede
Woensdag 13 april, 18.00 uur
Een Vesper voorbereid door
Kloosterwelle in de Corneliuskerk in
Noordwelle.
Donderdag 14 april, 19.30 uur
Witte Donderdag met avondmaal in
de Bethlehemkerk in Scharendijke
Vrijdag 15 april,19.30 uur
Goede Vrijdag, dienst in de
Jacobuskerk in Renesse.
Zondag 17 april 06.00 uur
Dageraadsdienst in de Pelgrimskerk in
Haamstede.
Alle deelnemende kerken brengen
daar hun paaskaars binnen.
Aansluitend zijn er paasdiensten in
alle kerken.

In de dienst op Witte Donderdag
wil ds. Marco graag twaalf kaarsen
branden als symbool van de twaalf
apostelen. De kerk heeft echter niet
twaalf kaarsenstandaards.

Daar weet Kees de Bil een oplossing
voor. Van een honderdjarige eik die al
vijftien jaar lag te drogen maakte hij
mooie standaards met alfa en omega
erop. 				
n

Het mag weer: samen zingen, samen koffiedrinken
De coronamaatregelen zijn zodanig
versoepeld, dat we weer (gezamenlijke) diensten kunnen houden, met
veel mensen in de kerk zijn en uit
volle borst zingen.
We hebben afgesproken dat we elke
zondag dat ds. Marco Boevé voorgaat
we samen koffiedrinken.		
n
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Berichten uit de Jacobuskerk
en de Corneliuskerk

In de Doopdienst van 13 maart jl. werden er twee kinderen
gedoopt. Twee kinderen die al baby-af zijn.
Door alle Covidbeperkingen in de achterliggende maanden,
hebben de ouders ervoor gekozen te wachten met dopen
totdat er weer familie en vrienden aanwezig konden zijn om
deze heuglijke gebeurtenis samen te vieren.
De eerste dopeling was Benjamin Silvester Horst, roepnaam
Benjamin, geboren op 30 december 2019, zoon van Esther
en Kenneth Horst, Scharendijkseweg (camping International).
Benjamin is het jongste broertje van Liselotte, Rosalie en
Oliver.
De andere dopeling was Hendrik Marinus Priemis,
roepnaam Maxim en geboren op 9 december 2020, zoon
van Marloes en Merijn Priemis, Hogezoom (camping de
Toekomst) klein broertje van Maudi.
Wij zijn blij en dankbaar met deze jonge gezinnen in
ons midden.
				

n

Stille Week - Pasen
Gelukkig kunnen we na twee jaar
weer samen vieringen houden in de
Stille Week op weg naar Pasen.
Beurtelings wordt er elke dag in deze
week een Vesper gehouden bij een van
de kerken die deelnemen aan Samen
Vieren, om op Eerste Paasdag ieder
in haar eigen kerk, het Paasfeest te
vieren.
Omdat er om 11.00 uur in de Jacobuskerk ook weer een Duitse Paasdienst
gehouden wordt, begint de dienst voor
onze gemeente om 09.30 uur!
n
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Berichten uit de Pelgrimskerk

KERK EN (GE)ZIN
Kerkgebouw: Pelgrimskerk
Platboslaan 1, 4328 EA Haamstede
tel. 0111 - 446532
Predikant: Ds. Harry Smit
Lijnzaad 31, 4328 CJ Burgh-Haamstede
tel: 0111 408190, harrysmit@freeler.nl
Kerkteam
Voorzitter: Anneke ter Mors-Zonneveld
Kloostertuin 42, 4328 HZ Burgh-Haamstede
tel: 0111-408197
atermorszonneveld@gmail.com
Secretaris: Maarten van der Valk,
Hogezoom 85, 4325 CB Renesse
tel. 0111-652073.
vandervalk@zeelandnet.nl
Predikant: Ds. Harry Smit (zie boven)
Kerkrentmeester: Bart van Dam
Boeijesbosch 23, 4328 LN Burgh-Haamstede
tel. 0111-650302
bartvdam@kpnplanet.nl
Diaken: Erik Landman,
Hogezoom 98, 4328 EL Burgh-Haamstede
tel. 0111-653412
landmanem@zeelandnet.nl
Penningmeester Pelgrimkerk:
Jeroen Rotte
Boomwei 27, 4328 AV Burgh-Haamstede
tel. 0111-652707
penningmeesterhaamstede@
pgschouwenaanzee.nl
Ledenadministratie:
Gijs Varkevisser
pgsazcvk@zeelandnet.nl
Coördinator gastvrouwen/-heren:
Eline Kloet-van ’t Veer
Zandweg 33, 4328 BG Burgh-Haamstede
tel. 0111-652400
Beamteam:
beamteamhaamstede@
pgschouwenaanzee.nl
Bank: NL69 RABO 0357 8025 19
t.n.v.: PG Schouwen aan Zee Haamstede
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BIJ DE DIENSTEN
In de veertigdagentijd gaan we in de Pelgrimskerk elke zondag kijken naar het
Hongerdoek van de Chileense kunstenares Lilian Moreno Sanchez.
Ze ontwikkelde de ideeën voor deze bijzondere afbeelding al in 2019, maar door
de Coronacrisis kreeg alles een andere lading. Die confronteerde ons namelijk
met de kwetsbaarheid van ons bestaan. Tegelijk laat ze zien dat samenwerken
essentieel is. En dus kreeg het doek de titel mee: ‘de kracht van verandering’.
In de vele details schuilt een bijzondere boodschap, die we stap voor stap gaan
verhelderen. Dat doen we samen met lezingen uit het Bijbelboek Leviticus.
Het centrale boek in de Thora en volgens vele rabbijnen ook het centrum van de
Bijbelse boodschap.

PALMZONDAG 10 APRIL
Op de palmzondag zal Kees Boevé, de
zoon van Marco en Alma Boevé, in de
dienst in de Pelgrimskerk Belijdenis
doen van zijn geloof. Het belooft een
heel bijzonder moment te worden
voor Kees en zijn familie en vrienden,
maar ook voor ons allen om hiervan
getuige te mogen zijn. Inmiddels
hebben de andere kerken van de
PG Schouwen aan Zee besloten hun
deuren die zondagmorgen dicht te
houden en naar ons te komen. De
kinderen, die we zo lang hebben gemist, gaan Palmpasenstokken maken
en zullen die feestelijk de kerkzaal in
brengen.
DAGERAAD - VIERING PAASMORGEN
17 APRIL OM 06.00 UUR
In de Stille Week vieren we elke dag
samen met de andere kerken van de
PG Schouwen aan Zee. Op paasmorgen in alle vroegte bij zonsopkomst
verzamelen we ons in stilte bij de
hoofdingang van de Pelgrimskerk.

Daar wordt het vuur ontstoken en de
5 nieuwe Paaskaarsen uit de verschillende kerkgebouwen aangestoken.
Daarna gaan we zingend naar binnen
voor een korte viering, waarin het
Paasevangelie wordt gelezen en we
avondmaal vieren in de kring. Na
afloop mag iedereen aanschuiven bij
het Paasontbijt in de recreatiezaal.
Graag voor 10 april even aanmelden
tevoren voor het Paasontbijt, zodat
we weten hoeveel mensen we kunnen
verwachten. Dat kan bij Annet Ruijtenberg, email: annet@riednesse.nl
ds. Harry Smit		

n

In memoriam
Op zaterdag 12 februari j.l. is na een kort ziekbed overleden Jan Verboom in
de leeftijd van 91 jaar. Jan is gestorven in zijn huis aan de Hoosjesweg 15,
waar hij vanaf 1959 heeft gewoond. Op vrijdag 18 februari hebben we Jan
begraven op de begraafplaats in Serooskerke en hebben we afscheid van
hem genomen in een dienst in de aula van begraafplaats Vredehof in BurghHaamstede.
Jan was een bijzondere man, die lang heeft geleefd als boer met een paar
melkkoeien en een stukje land. Maar hij was er blij mee en gelukkig. En op
zijn ouwe dag woonde hij nog altijd op dezelfde plek, maar nu midden in een
natuurgebied. Daardoor miste Jan zijn koeien. Ooit zei hij tegen mij: dominee,
wat heb je nou aan vogels? Verder werd zijn leven getekend door de ramp
in 1953, toen naaste familie van hem omkwam en hij alles verloor en werd
geëvacueerd. Jan was ook een trouw lid van onze gemeente en we zullen hem
missen. We zijn dankbaar voor de vele mooie momenten met hem. In het in
memoriam uit onze Nieuwsbrief werd terecht vermeld hoe hij genoot van het
jaarlijkse Kerstdiner in de Schelphoek bij Rijk en Margreet Bosland. Hoe hij
straalde bij de jaarlijkse uitjes van onze diaconie. Hoe hij er altijd was op zijn
vaste plaats achter in onze kerk. Hoe dankbaar hij was voor alle ontmoetingen
en gesprekken met mensen.
We bidden in deze dagen van rouw voor zijn zus Rina en haar man en voor
zijn neven en nichten.

Nieuws van de recreatiecommissie
Zaterdag 4 juni (in het
pinksterweekend) willen we
na 2 jaar van stilte weer een
snuffelmarkt organiseren.
Een ouderwets gezellige markt
rond de kerk aan de
Platboslaan.
Hiervoor zijn we op zoek naar
verschillende vrijwilligers.
U bent dan verzekerd van een
gezellige dag met goede verzorging!
Wij zoeken mensen om kramen te
bemannen.
U bent dan verantwoordelijk voor het
verkopen van de spullen, zoals
servies en glaswerk, speelgoed, 		
boeken, enz.
Ook zoeken we mensen die cake of
ander gebak willen bakken voor de
verkoop. U kunt dit op vrijdag 3 juni
inleveren in de Pelgrimskerk
van 13 tot 21 uur.
Wilt u zich hiervoor inzetten, dan kunt
u contact opnemen met Eline Kloet.
Tel. 06-270 360 93,
e-mailadres: elinekloet@hotmail.com

Verder houden we de volgende
inzamelochtenden van spullen voor
de snuffelmarkt op 2 april en 7 mei
Tijd: 9.00 – 12.00 uur.
Plaats:
Pelgrimskerk aan de Platboslaan te
Burgh-Haamstede
We zullen dit uiteraard op een veilige
manier doen.

We zijn heel blij met kleine spullen,
dus geen grote meubels of witgoed.
Ook boeken en handwerkartikelen
zijn welkom.
In verband met hygiëne zamelen we
geen stoffen spullen, knuffels in.
We hopen u te ontmoeten.
Vriendelijke groet,
Recreatiecommissie Pelgrimskerk

■
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Diensten
april - mei 2022
meer informatie: www.kerkopschouwen.nl
Alle diensten beginnen om 10.00 uur, tenzij anders aangegeven.

Stille
week
11 APRIL
VESPER
Kerk in Burgh
Ds. M. Boevé
12 APRIL
BOETEVIERING
R.K. Kerk Haamstede
Ds. E. Rietveld
13 APRIL
VESPER
Corneliuskerk
Ds. P. Goodijk
14 APRIL
WITTE DONDERDAG
Bethlehemkerk
Heilig Avondmaal
Ds. M. Boevé
15APRIL
GOEDE VRIJDAG
Jacobuskerk
Ds. M. Boevé

3 APRIL
Eerste collecte:
KIA Werelddiaconaat
Tweede collecte: Kerk

Bethlehemkerk
Ds. M. Boevé
Kerk in Burgh
Drs. P. Hehenkamp
Corneliuskerk
Ds. S.T. v.d. Hauw
Pelgrimskerk
Ds. H. Smit
10 APRIL
Eerste collecte: ZWO-project
voor Indonesië
Tweede collecte: Kerk

Bethlehemkerk
Gezamenlijke dienst in de
Pelgrimskerk
Kerk in Burgh
Gezamenlijke dienst in de
Pelgrimskerk
Jacobuskerk
Gezamenlijke dienst in de
Pelgrimskerk
Pelgrimskerk
Ds. H. Smit
Belijdenisdienst
17 APRIL
EERSTE PAASDAG
Eerste collecte:
KIA Werelddiaconaat
Tweede collecte: Kerk

Bethlehemkerk
Ds. G.A. Trouwborst
Kerk in Burgh
Ds. E. Rietveld
Jacobuskerk
Ds. M. Boevé
Pelgrimskerk
Paasmorgendienst
Ds. H. Smit
24 APRIL
Eerste collecte: Diaconie
Tweede collecte: Kerk

Bethlehemkerk
Ds. E. Rietveld
Kerk in Burgh
Ds. R.J. Have
Corneliuskerk
Ds. K. v.d. Jagt
Pelgrimskerk
Ds. H. Smit
I MEI
Eerste collecte:
Stichting de Regenboog groep
Tweede collecte: Kerk

Bethlehemkerk
Ds. M. Boevé
Kerk in Burgh
Drs. M. v.d. Veer
Jacobus-/Corneliuskerk
Gezamenlijke dienst
in Scharendijke
Pelgrimskerk
Gezamenlijke dienst

Pelgrimskerk
06.00 uur
Gezamenlijke
dageraadsdienst

8 MEI
Eerste collecte:
KIA Noodhulp
Tweede collecte: Kerk

Bethlehemkerk
Ds. I. de Heer
Kerk in Burgh
Ds. M. Zandbergen
Jacobuskerk
Dhr. W. Verwijs
Pelgrimskerk
Ds. E. Rietveld
15 MEI
Eerste collecte: Bootcamp
Tweede collecte: Kerk

Bethlehemkerk
Ds. K. v.d. Jagt
Kerk in Burgh
Ds. E. Rietveld
Corneliuskerk
Ds. M. Boevé
Pelgrimskerk
Ds. H. Smit
22 MEI
Eerste collecte: Nomen Nescio
Ziekenomroep
Tweede collecte: Kerk

Bethlehemkerk
Ds. C. Haasnoot
Kerk van Burgh
Ds. P. Schellling
Jacobuskerk
Ds. M. Boevé
Pelgrimskerk
Ds. J. de Vries

wat zoekt gij
de levende
bij de doden?
hij is niet hier,
nee,
hij is opgewekt!
in Burgh
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Lucas 24 : 5

