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Erbij! is het informatieblad van de 
Protestantse gemeente Schouwen aan 
Zee.
Erbij! verschijnt zes keer per jaar, aan 
het begin van de even maanden.
Redactie: Bart van Dam, Julius Hasper, 
Nelleke Heeres, Huib van der Klooster, 
Erna van Wijk.

Kopij: De kopij voor het februarinum-
mer (2022) graag inleveren uiterlijk 
7 januari 2022.
Graag in Word en niet als tekst in een 
e-mailbericht.
redactiekerkblad@pgschouwenaanzee.nl
Erbij! digitaal: voor een digitaal 
abonnement kunt u zich aanmelden via 
kerkbladdigitaal@pgschouwenaanzee.nl

Van de redactie
In haar vergadering van 17 november 
heeft de redactie de kopij vastgesteld 
van alweer het laatste nummer van 
Erbij! in 2021 en tevens het rooster 
opgemaakt voor de verschijningsdata 
van ons blad in 2022.

Een onzeker jaar ligt achter 
ons wat kerkdiensten en 
overige activiteiten van 
onze gemeente betreft. 
Soms kon er bijna 
niets, dan weer een 
beetje en in de zomer 
en kort daarna weer 
redelijk veel. 
En toen kwamen in 
november - door het hoge 
aantal besmettingen en zieken-
huisopnamen - 
opnieuw strenge maatregelen; ook 
van invloed natuurlijk op onze kerk-
diensten en activiteiten.
Op het moment van schrijven is het 
onzeker wat er de komende tijd nog 
wel en niet mag doorgaan en onder 
welke restricties. 
Laten we hopen dat we niet al te veel 
belemmerd worden in ons gemeente 
zijn en vooral - net als in de achter-
liggende periode - omkijken naar 

elkaar als de omstandigheden
dat weer extra gaan vragen. Want 
tenslotte is dat onze opdracht, een 
zorgzame gemeenschap te zijn:
Kerk zijn we samen. We kijken naar 
elkaar om, zorgen voor elkaar. 
Even die bemoedigende schouder-

klop, dat luisterend oor,
Een helpende hand 

wanneer het nodig is;
Dat is het kloppend hart 
van kerk-zijn.

De kerk is er voor 
iedereen. Voor jong en 

oud.
Voor wie regelmatig komt 

en voor wie af en toe aan-
schuift.

Voor wie zoekende is en voor wie al 
jarenlang gelooft.
God kent u zoals u bent en in Zijn huis 
bent u altijd welkom.

De redactie van Erbij! wenst u 
gezegende Kerstdagen en een goed 
2022.

Namens de redactie,

Bart van Dam       n

ROOSTER ERBIJ! 2022

Kopij inzenden Vergadering        Verschijnings- Bijzondere
uiterlijk                   redactie                datum dagen

7 januari 12 januari 31 januari - 4 februari

4 maart 10 maart 28 maart - 1 april Pasen 17 april

22 april 28 april 16 mei - 20 mei Pinksteren 5 juni

24 juni 30 juni 18 juli - 22 juli

9 september 15 september 3 oktober - 7 oktober

11 november 17 november 5 december - 9 december

Bij de voorpagina:  
Een damhert in kerstsfeer dat keurig 
poseert voor de fotograaf: Erna van Wijk
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MEDITATIE

Een andere kerk
In de kerk is plaats voor ieder mens, zo 
staat er te lezen op de website van de 
Havenkerk in Den Haag. 
Het is een kerk van protestantse 
signatuur waar ik twee keer op bezoek 
ben geweest. Een keer als kerkganger 
en een keer als voorganger. Het is niet 
zomaar een gewone kerk. Het is eerder 
een soort clubgebouwtje, maar dan 
verscholen tussen de hoge heren-
huizen van Den Haag. Je moet het echt 
zoeken als je niet weet waar het is. 
Maar toch: ieder mens is er welkom. 
Iedereen hoort Erbij! Dat is de visie van 
deze kerk. Maar als ik zo om me heen 
kijk, dan heb ik toch niet het idee dat 
‘ieder mens’ daar zomaar komt. Hier zit 
niet de doorsnee kerkganger zoals ik 
die in onze kerken normaal 
gesproken gewend ben te zien. 
Aan spraak en gewaad is te horen en 
te zien dat de meeste mensen die hier 
komen niet tot de rijksten van het 
land horen. Hier zitten veel mensen 
die leven van een minimum inkomen 
of een uitkering. En ook de huidskleur 
verraadt dat hier niet de gemiddelde 
blanke Nederlander – Jan Modaal - zit. 

EEN BIJZONDERE SAMENSTELLING

Als je binnenkomt, dan ga je via de 
keuken/bar het vierkante zaaltje 
binnen. Er is een klein éénmans-
podium met een microfoon. Links 
ervoor staan een paar mensen muziek 
te maken op gitaar en bongo’s. Een van 
beide zingt. De muziekleider begint de 
dienst. Hij is niet de dominee of voor-
ganger. De voorganger is te herkennen 
omdat hij een colbert aan heeft over 
zijn spijkerbroek. Niet eens een 
stropdas. 

DE OPBOUW VAN DE DIENST
Ideaal gesproken begint de kerkdienst 
op zondag rond een uur of half elf. De 
band voorin speelt al wat evangelische 
liedjes. Niet de dominee begint, maar 
een gemeentelid die als liturg optreedt. 
De tekst van de liederen worden op 
de muur geprojecteerd. Een van de 
kinderen in de zaal mag de computer 
bedienen. Dat wordt ter plekke nog 
even geregeld. De liturg heet iedereen 

welkom en nodigt iemand uit om de 
kleine tafelkaars aan te steken. Nadat 
een lied gezongen is mag iedereen 
elkaar welkom heten. En daarbij loopt 
iedereen kriskras door de zaal om 
elkaar de hand te schudden en te ver-
welkomen. Na een aantal liederen en 
Bijbellezing is het tijd voor het 
kinderpraatje. Het gaat over de 
verlamde man. Dit is het verhaal waar 
de dominee ook over preekt. Maar de 
leiding van de kinderkerk vertelt het 
verhaal ook uitgebreid aan de kinderen.
Als de kinderen weggaan voor een 
verwerking in een eigen ruimte, dan 
pas komt de dominee naar voren. Hij 
houdt zijn preek die zo’n 20 minuten 
duurt of zelfs iets langer. Daarna is er 
een luisterlied dat door de muziek-
groep is gekozen. Dan is het tijd voor 

gebed. De gebedspunten worden ter 
plekke door de dominee verzameld. 
Mensen steken hun hand op en vragen 
voor gebed. Het is heel persoonlijk.

Ik vind het een bijzonder moment. 
Mensen delen zonder schaamte hun 
verhaal met elkaar. Als de kinderen 

terug zijn dan wordt er nog wat 
gezongen, een collecte gehouden en 
dan wordt de zegen gegeven door de 
dominee. 

SAMEN DE MAALTIJD GEBRUIKEN
Iedereen ruimt als vanzelf zijn eigen 
stoel op om zo wat ruimte in de zaal 
te maken. Het is tijd voor ontmoeting, 
pannenkoeken en soep. Of natuurlijk 
koffie. Uiteraard kost deze gastvrijheid 
hier geen geld. 
Ik vond het mooi om te zien hoe hier 
de kerk aanwezig is in een wijk van 
Den Haag die niet als de beste bekend 
staat. Maar hier gebeuren ook mooie 
dingen die je niet in het nieuws hoort. 
Hoe eenvoudig kun je gewoon kerk 
zijn. Het is er nooit een probleem om 
mensen te vinden. Of het nu gaat om 
eten te koken, de beamer te bedienen, 
op te ruimen of een bijbelstudiegroepje 
te leiden. Iedereen vindt het gewoon 
leuk om te doen en vindt het leuk om 
erbij betrokken te zijn. Het klinkt bijna 
ideaal als ik het zo beschrijf. Iedereen 
zet zich in op een manier die het beste 
bij hem past. Zo komt iedereen tot zijn 
recht. Oh, dus misschien op deze ma-
nier bedoeld: in de kerk is plaats voor 
ieder mens. Niets hoeft, maar je mag 
doen waar je goed in bent. 

GEWOON HEEL BIJZONDER
Eigenlijk ben ik een beetje jaloers op 
die zo heel gewone gemeente met 
heel bijzondere maar toch eenvoudige 
mensen. En ik vraag me af: Wat zouden 
wij van hen kunnen leren? 

Hartelijke groet,

Ds. Marco Boevé              n

Want waar twee of drie mensen in mijn naam samen zijn,
ben ik in hun midden. (Matt. 18 : 20)

AAN SPRAAK EN GEWAAD 
IS TE HOREN EN TE ZIEN 
DAT DE MEESTE MENSEN 

DIE HIER KOMEN 
NIET TOT DE RIJKSTEN 

VAN HET LAND HOREN.
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Wat informatie uit de kerkenraad

Vele diverse onderwerpen stonden de laatste maanden op 
de agenda.

GENOEMD KUNNEN WORDEN:
 ✔ Het rooster van aftreden ouderlingen en diakenen in  
  de periode tot 2025;
 ✔ De ontwikkeling van de huidige vier kerkteams naar  
  twee in de komende 1½ jaar;
 ✔ De preek- en organistenvoorziening;
 ✔ De rol van kerkmuziek in de eredienst;
 ✔ De bezoekersaantallen van de erediensten in de  
  afgelopen jaren;
 ✔ Onze kerkgebouwen nu en in de toekomst;
 ✔ De renovatie van de pastorie in Scharendijke, het  
  in de verkoop brengen van de pastorie te Renesse  
  en de overeenkomst tot toekomstige verkoop van de  
  Koebel;
 ✔ Het in gang zetten van het beroepingsproces rond  
  de opvolging van ds. Harry Smit;
 ✔ De begrotingen 2022 van het College van Kerkrent- 
  meesters én die van het College van Diakenen;
 ✔ Het collecterooster 2022 van het College van 
  Diakenen;
 ✔ De positieve ontwikkeling van de Tienerkerk;

 ✔ Het op korte termijn oppakken van het gestelde in
  het Beleidsplan 2019-2023: ‘Door samen te gaan  
  ontstaat ook ruimte om nieuwe vormen van de 
  eredienst te ontwikkelen. In samenspraak met de 
  predikanten wil de kerkenraad zoeken naar nieuwe  
  vormen die aansluiten bij de vraag van met name  
  jonge gemeenteleden’.

Zeker kan ook vermeld worden het gesprek met een 
afvaardiging van Kloosterwelle. Dit jaarlijkse overleg stond 
ditmaal geheel in het teken van de plannen van Klooster-
welle voor de toekomst. Plannen die vanaf 2022, het einde 
van de subsidie van de landelijk PKN per 31.12.2021, door 
Kloosterwelle vertaald zijn in de overgang van de kerkelijke 
werkgroep naar de Stichting Kloosterinitiatieven (SKI). Een 
stichting die al in 2019 was opgericht vanwege de
- culturele en historische – kloosterroute groep.

Het huidige jaarlijkse contact tussen Kloosterwelle en de 
kerkenraad zal gehandhaafd blijven. Het pionieren van 
Kloosterwelle zal ook in de nieuwe juridische fase verder 
gaan. Ook in deze fase kunnen de Protestandse Gemeente 
Schouwen aan Zee en Kloosterwelle elkaar blijven 
inspireren en wellicht verder van dienst zijn.             n

Voedselbank
De Diaconie van Protestantse Gemeente Schouwen aan Zee heeft 
vrijdag 12 november jl. weer heel veel mogen afleveren bij de 
voedselbank.
Veel goederen van sponsoren zoals Boekhandel de Vries, 
Zeelandia en diverse particulieren en spullen, zoals sokken, 
ondergoed, maandverband, shampoo, zeep, deodorant, veel 
speelgoed, etc., aangeschaft met geld van onze eigen diaconie, 
uw geld dat ons is toevertrouwd om goed te doen.  
Sint heeft de 48 jonge kinderen niet vergeten en het was fijn 
dat wij het als zijn “hulpjes” mochten afleveren.
De aanwezige vrijwilligers waren sprakeloos en ik: heel stil en 
emotioneel.
Vooral als je op deze uitdeeldag de lange rij van personen ziet 
staan in de hoop wat voedsel te krijgen.

Groet vanuit uw Diaconie 
Protestantse Gemeente Schouwen aan Zee.                n
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Zoals u weet hebben we afgelopen 
zomer 61 kinderen op Schouwen 
Duiveland kunnen verrassen met een 
vakantietas. 

De kinderen kregen een tas gevuld 
met speelgoed, een boek en knutsel-
materiaal, per kind aangepast aan hun 
leeftijd en geslacht. Hema doneerde 
snuisterijen, Life & Garden doneerde 
divers buitenspeelgoed, Intertoys 
sponsorde met ruime kortingen op de 
aankoop van speelgoed bij hen, 

Supermarkt Plus sponsorde met 
snoepgoed en Zeelandia sponsorde 
met frisbees en geld. Tegoedbonnen 
voor zwemmen in het zwembad op 
camping Ginsterveld, voor een ijsje 
bij ijssalon Capri en voor een oliebol 
bij de kraam Zalig Zeeuws werden ook 
uitgedeeld.
Daarnaast hebben we tegen gere-
duceerd tarief ondergoed bij Hema 
kunnen kopen voor de kinderen. Het 
is schrijnend, maar dit komen ze vaak 
tekort.

Uw gulle gaven zijn nuttig besteed 
en er is nog steeds geld over. Daarom 
kunnen we de kinderen ook met 
Sinterklaas nog een verrassing geven. 
In samenwerking met Boekhandel 
Momenteel zamelen we met sponso-
ring van de Action en Kruidvat 
verzorgingsproducten in als 
deodorant, maandverband, zeep, en 
shampoo.
Deze actie brengt zoveel positieve 
energie teweeg op het eiland!
Wij danken u voor uw gulle gaven en 
danken de bedrijven voor hun spon-
soring. We hopen dat we komende 
zomer onze krachten weer kunnen 
bundelen en opnieuw vakantietassen 
kunnen maken, want helaas wordt er 
nog steeds veelvuldig bij de Voedsel-
bank aangeklopt.

Namens de diaconie, 

Wilma Vredebregt, Lex Veenstra, 
Erik Landman en 
Geke bij de Vaate-Flach       n
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Vanuit  de Diaconie

Geweldig resultaat behaald in de 
Protestantse Gemeente Schouwen 
aanZee

Geloven in gerechtigheid en overtuigd 
zijn in het prachtige potentieel in ieder 
mens. Dit is de visie van de Dorcas 
organisatie die een wereld ziet vol met 
unieke mensen, die leven onder 
uiteenlopende omstandigheden. 
Dorcas gelooft en gelooft daarom ook 
in de kracht van mensen.

Wij weten dat niet ieder mens dezelf-
de kansen en mogelijkheden heeft. 
Vanuit Nederland wordt er 
tot ver over onze landsgrenzen 
geprobeerd hulp te bieden daar waar 
het nodig is en dat is 
helaas een heel groot 
aandachtsgebied. 
Niet vluchtige hulp 
maar gericht op een 
blijvende verandering.
Om een idee te 
krijgen waar er zoal 
hulp wordt geboden: 
Egypte, Irak, Jemen, 
Libanon, Syrië, 
Albanië, Moldavië, 

Oekraïne, Roemenië, Ethiopië, Kenia, 
Mozambique, Tanzania, Zuid-Soedan... 
een veel te lang overzicht…

Door coranaperikelen was een actie 
van inzamelen van goederen in super-
markten zoals andere jaren gedaan 
werd, niet mogelijk.

Hulp is echter hard nodig. 
Noodhulp voor slachtoffers van een 
ramp, crisis of oorlog, praktische hulp 
door verstrekken van medicijnen, 
medische zorg, voedsel en eventueel 

een dak boven het hoofd. De Diaconie 
van Protestantse Gemeente 
Schouwen aan Zee heeft hart voor 
Dorcas en hun inzet.

Daarom is er een oproep gedaan in 
onze kerken om te geven en dat was 
niet aan dovemans oren gericht.
Ruim € 1.500,- is er op moment van 
schrijven binnen gekomen. 

Binnenkort zal in onze vergadering de 
actie worden geëvalueerd en mogelijk 
kan vanuit eigen middelen het bedrag 

nog wat worden 
opgehoogd.

Alle gulle gevers 
DANK!

Uw Diaconie PG 
Schouwen aan Zee   n
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Op 13 oktober 2021 ontving 
onze koning Willem Alexander 
het eerste exemplaar van de 
herziene Nieuwe Bijbel Vertaling 
(NBV). In 2004 liet het 
Nederlands-Vlaams Bijbel-
genootschap een nieuwe 
Bijbelvertaling verschijnen, die 
inmiddels in heel veel kerken 
gebruikt wordt als kanselbijbel. 
Nu, 17 jaar later, is er een nieuwe 
editie met zo’n 12.000 
wijzigingen verschenen. 
Het Bijbelgenootschap heeft 
deze editie NBV21 gedoopt tot 
DE vertaling van de 21e eeuw. 
Dat is misschien wat pretentieus, 
want deze eeuw heeft nog vele 
jaren te gaan. 
Tegelijk moet ik ook eerlijk 
zeggen dat deze nieuwe versie 
een aantal verbeteringen bevat 
ten opzichte van de vorige versie 
uit 2004.

In een eerder artikel in Erbij! ben ik 
kritisch geweest ten aanzien van 
de keuze voor de vertaling van de 
Godsnaam met ‘HEER’. Daarom ben ik 
blij dat ook deze nieuwe versie begint 
met een Leeswijzer, waarin staat dat 
de Godsnaam niet wordt uitgesproken 
en dat men in aansluiting bij de eigen 
traditie of voorkeur ook kan (voor)
lezen:
AANWEZIGE
EEUWIGE
ENE
GOD
HEERE
LEVENDE 
DE NAAM
ONNOEMBARE
Het zou een moedig besluit zijn 
als plaatselijke kerken een gender-
neutrale vertaling zouden kiezen. Wat 
mij betreft wordt er in verbondenheid 
met de synagoge voortaan gelezen 
‘EEUWIGE’. Dat onderstreept onze 
onopgeefbare verbondenheid met het 
joodse volk, waar wij onze Bijbel aan 
te danken hebben.

Ook ben ik blij met de verwijzingen 
en de voetnoten in de nieuwe editie. 
Zo lezen we als voetnoten bij het 
verhaal van Exodus 2: 2:10 Mozes 
– In het Hebreeuws is er een woordspel 
tussen de naam Mozes en het woord 
voor ‘(uit het water) halen’. 
2:22 Gersom – In het Hebreeuws is er 
een woordspel tussen de naam Gersom 
en het woord voor ‘ergens een 
vreemdeling zijn’. Ooit was er de 
Statenvertaling met kanttekeningen, 
waarin je ook dit soort commentaar 
vindt. Deze voetnoten geven de lezer 
een beter inzicht in de teksten en dat 
is goed en nodig.

Eveneens ben ik blij dat sommige 
teksten weer tussen haken zijn gezet. 
Die haken geven aan dat dit stukje 
tekst in andere en latere manuscrip-
ten van de Bijbel is toegevoegd. Een 
prachtig en begrijpelijk voorbeeld 
is het slot van het Marcusevangelie 
(Marcus 16 vers 9 – 20). Eigenlijk 
eindigde het Marcusevangelie met 
vers 8 waar staat: “Ze gingen naar 
buiten en vluchtten bij het graf 
vandaan, want ze waren bevangen 
door angst en schrik. Ze waren zo erg 
geschrokken dat ze tegen niemand iets 
zeiden”. 

Nadenkend over dit verrassende slot 
van het Paasverhaal en het hele 
evangelie vond men in de eerste 
eeuwen blijkbaar dat er iets aan 
moest worden toegevoegd, want er 

klinken geen Halleluja’s bij de 
opwekking van Jezus en er is ook 
geen zendingsopdracht. Integendeel 
ze zeiden niemand iets. En dus worden 
in het kort een aantal verschijningen 
van Jezus aan zijn vrienden vermeld 
om af te sluiten met deze woorden: 
“En zij gingen op weg om overal het 
goede nieuws te verkondigen. 
De Heer hielp hen daarbij en zette hun 
verkondiging kracht bij met de tekenen 
die ermee gepaard gingen.

Natuurlijk zijn er ook vertalingen 
waarop we kritisch moeten zijn en 
blijven. In het bekende verhaal van 
Ruth wordt zowel van Boaz als van 
Ruth in het Hebreeuws gezegd dat ze 
chajjil zijn. In de vertaling van 2004 
heette Boaz ‘een belangrijk man’ en 
Ruth ‘een bijzondere vrouw’. In de 
NBV21 staat er nu ‘een moedige man’ 
en ‘een moedige vrouw’. Dat is in ieder 
geval beter en niet meer seksistisch. 
Jammer vind ik dat men niet gekozen 
heeft voor de vertaling van chajjil die 
men wel gebruikt in Spreuken 31 vers 
10: ‘een sterke vrouw’. Daar hoort de 
lezer wat chajjil inhoudelijk betekent. 
En ‘sterk’ is mijns inziens een betere 
omschrijving dan ‘moedig’. 

Alles bij elkaar ligt er weer een verbe-
terde versie van de NBV in de boek-
handel en ook op de kansels. Naast 
andere vertalingen die zeer de moeite 
waard zijn zullen de kerken zeker ook 
deze vertaling gaan gebruiken. Het 
is goed om als kerkelijke gemeente 
blijvend meerdere vertalingen te 
beproeven.

Harry Smit             n

Nieuwe Bijbel Vertaling 2021

OOIT WAS ER DE 
STATENVERTALING MET

KANTTEKENINGEN 
WAARIN JE OOK DIT

SOORT COMMENTAAR
VINDT
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Het CvK (College van Kerk-
rentmeesters) heeft in zijn 
vergadering van 26 oktober 
2021 weer een aantal 
onderwerpen besproken. 
De belangrijkste daarvan lo-
pen we hierna even door.

BEGROTING 2022
De conceptbegroting – opgemaakt 
door onze accountant Beke van 
Belzen – werd doorgenomen en op 
enkele punten aangepast. Onder 
andere de predikantslastenzijn in 
2022 wat hoger dan in onze meer-
jarenbegroting gedacht (2,4 FTE in 
plaats van 2 FTE – Ds. Boevé, Ds. Smit 
en Ds. Rietveld).
Bij de toelichting op de begroting 
vindt u nog nadere uitleg.

VERMOGEN
Bezien werd de vermogenspositie van 
onze gemeente na de verkoop van 
twee pastorieën en Revasa. Ook de in 
de vorige Erbij! genoemde overeen-
komst inzake de Koebel is definitief
en door partijen getekend op 
23 september 2021. 
De vermogenspositie zal op de 
Verenigde Vergadering worden 
toegelicht.

COMMISSIE MONUMENTALE 
GEBOUWEN
Het rapport van de commissie 
Monumentale gebouwen werd 
definitief vastgesteld en zal – via 
powerpoint – door het CvK worden 
gepresenteerd op de Verenigde
Vergadering van 13 januari 2022 
(kerkenraad + kerkteams).

ENERGIE
Via een daarin gespecialiseerd bureau 
is voor alle kerkgebouwen een lang-
jarige overeenkomst afgesloten voor 
de afname van gas en stroom. Daarbij 
is aangesloten bij de overeenkomst 
die al bestond binnen Renesse/
Noordwelle.

GEBOUWEN
Een door het kerkteam van Renesse 
ingediende aanvraag voor een 
verlichtingsplan in de Jacobuskerk 
werd toegelicht en goedgekeurd.
De renovatie van de pastorie van 
Scharendijke is op het moment dat u 
dit leest gereed en inmiddels heeft 
het gezin Boevé de pastorie 
betrokken. Het is een “plaatje” 
geworden, met dank aan de kerkrent-
meesters van Scharendijke voor hun 
prima begeleiding.

ACTIE KERKBALANS 
De folder voor deze actie is inmiddels 
gereed en in druk gegeven; alle 
locaties van onze gemeente 

verspreiden deze folder, soms met 
een begeleidende brief.
De actie Kerkbalans wordt gehouden 
van 15 – 29 januari 2022.

VACATURES
Zorgen heeft het CvK over de 
invulling van de vacatures die gaan 
ontstaan; we zijn nog steeds op zoek 
naar een voorzitter en een secretaris!!

Namens het College van 
Kerkrentmeesters

Bart van Dam
voorzitter          n

Erbij! • december 2021 • 7

 Van het College van Kerkrentmeesters

Dit huis  

Dit huis, waarin een gastheer is
wiens zachte juk geen last meer is,
dit huis is tot ons heil gegeven:
een herberg voor wie moe en mat
terzijde van het smalle pad
struikelt en langer niet wil leven.
Plaats tegen de neerslachtigheid,
Een pleister van barmhartigheid.

Dit huis, met liefde opgebouwd,
dit gastenhuis voor jong en oud,
ligt langs de weg als een oase;
hier kan men putten: nieuwe kracht,
hier is beschutting voor de nacht,
hier is het elke zondag Pasen!
Gezegend alwie binnengaat
en hier zijn lasten liggen laat.

Zingend gezegend, lied 213

Uw bijdragen

Uw bijdragen ontvangen we graag 
op onderstaande rekeningen: 
 
Kerk in Burgh   
NL79 RABO 0357 8014 66  

Jacobuskerk/Corneliuskerk 
NL79 RABO 0357 8072 86

Bethlehemkerk   
NL03 RABO 0357 8223 31

Pelgrimskerk   
NL69 RABO 0357 8025 19

Alle rekeningen t.n.v. 
PG Schouwen aan Zee.

Uw bijdrage aan Kerkbalans is 
(deels) aftrekbaar voor de belasting. 
Als u een periodieke gift doet kunt u 
het volledige bedrag aftrekken. 
Vraag uw penningmeester hierover
nadere informatie.

Geef vandaag 
voor de kerk 
van morgen

2022

Al bijna 2000 jaar is de kerk voor ontelbaar veel gelovigen van grote betekenis. In de kerk ontmoeten we God en elkaar. Het is een plek waar we tot rust komen, naar elkaar omzien en samen God zoeken.Een waardevol moment in de week waarop we ons geloof én het leven met elkaar delen.
Gister, vandaag... en morgen.Kerken willen ook in de toekomst van  betekenis zijn voor mensen die verdieping en ontmoeting zoeken.

Kerkleden willen gastvrij en uitnodigend zijn voor jonge mensen die hun leven nog voor zich hebben en voor hen die God nog niet kennen. 
Kerk-zijn kost geld en daar is uw steun hard bij nodig.
Wilt u ook dat  de kerk kan blijven doen waar ze al eeuwenlang voor staat?

Geef dan vandaag voor de kerk van morgen
Bij de foto op de voorkant:  Venster in de Corneliuskerk

Onze kerk verbindt
De tekst hiernaast is aangereikt door de landelijke organisatie 

van de actie Kerkbalans in de Protestantse Kerk. Een tekst, die duidelijk  
weergeeft wat de betekenis van de kerk is en is geweest én wat die plek kan  

zijn in de toekomst als we als kerkleden ons daarvoor willen inzetten.
Zo’n plek nu én in de toekomst wil ook de Protestantse gemeente  Schouwen aan Zee zijn in de omgeving waarin wij gesteld zijn.Dat de kerken in het midden van onze gemeente meer zijn dan stenen gebouwen. Dat onze kerk een gemeenschap is van mensen.Mensen die een plek creëren om te vieren én om te rouwen.

Onze kerk als herberg, als pleisterplaats langs de levensweg van leden en  
wie te gast is. Waar men kortere tijd warmte, voeding en rust kan vinden. Een plek waar God zelf Gastheer is en waar je als mens zowel kunt geven als ontvangen. Een plek voor mensen die verbinding zoeken!
Samen zijn we verantwoordelijk voor onze gemeenschap, voor elkaar,  voor onze medemens én voor de plek van samenkomst.  Maar, die verantwoordelijkheid heeft ook een financiële kant. Gebouwen, eredienst, plek in de wereld, het kan alleen bestaan op een wijze zoals het is bedoeld als we met elkaar daarvoor de benodigde middelen bijeen brengen.Uw bijdrage is een investering in de Protestantse gemeente Schouwen aan Zee van nu én van morgen. Een investering in de generatie  van nu en de generaties die nog komen.

Daarom onderschrijven wij als gemeente graag het motto  van de actie Kerkbalans 2022:

Geef vandaag voor de kerk van morgen
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Toelichting op de Begroting 2022

In deze Erbij! vindt u de begroting voor 
het jaar 2022 van de Protestantse 
gemeente Schouwen aan Zee, zoals die 
door het college van kerkrentmeesters 
- in overleg met de accountant – 
is opgesteld en door de kerkenraad in  
haar vergadering van 16 november 
2021 definitief is vastgesteld.

Het (negatieve) resultaat komt in de 
begroting uit op € 55.656,
tegenover de meerjarenbegroting en 
de begroting 2021 een behoorlijk 
verschil. Wel aanzienlijk beter 
overigens dan het resultaat van 2020.
De belangrijkste oorzaak van dat 
verschil is de post predikantslasten;
was er in de meerjarenbegroting en 
de begroting 2021 uitgegaan van 
twee fulltime predikanten (2 FTE’s), in 
2022 vormen Ds. Boevé, Ds. Rietveld
en Ds. Smit samen 2,4 FTE’s. 
Mede doordat de PKN de predikant-
straktementen heeft gewijzigd vormt 
dat een verschil van ca. € 40.000.
In 2023 zal het in het beleidsplan van 
onze gemeente beoogde aantal van 
twee fulltime predikanten – als het 
beroepingswerk voor de opvolging 
van Ds. Smit naar wens verloopt – 
gerealiseerd zijn.
De opbrengsten kerkgebouwen zijn 
met ca. € 14.000 afgenomen vanwege
de verkoop van twee pastorieën, 
waarvoor dus geen huur meer wordt 
ontvangen.
De stijgende energieprijzen hebben 
aanleiding gegeven hiervoor hogere 
bedragen te begroten dan eerder 
voorzien.

Besloten is in de begroting 2022 geen 
voorziening voor groot onderhoud op 
te nemen.
In 2022 zal – na de verkoop van 
pastorieën en Revasa – door het CvK 
een meerjarenbegroting groot 
onderhoud worden opgesteld en de 
nodige voorzieningen daarvoor zullen 
in de balans worden opgenomen.

De vermogenspositie van onze kerk is 
aanzienlijk toegenomen door de ver-
koop van onroerend goed, hetgeen op 
de balans van de jaarrekening 2021 
t.z.t. tot uiting zal komen.       n

Door de nog steeds voortgaande 
coronacrisis heeft het CvK ook voor 
2022 een voorzichtig beleid gevoerd 
voor wat betreft de opbrengsten uit 
verhuur en overige activiteiten.

Namens het college van 
kerkrentmeesters,
Bart van Dam/voorzitter

x € 1.000

      begroting meerjaren begroting uitkomst

      begroting   

   2022 2022 2021 2020

 baten onroerend goed 69 69 73 60

 rente  4 5 5 5  

 bijdragen levend geld  275 256 262 274

 opbrengst stichtingen  5 5  8

 subsidies en bijdragen 8 8 8 7

 diverse baten     5

A totaal baten  361 343 348 359

 kerkgebouwen  70 61 64 71

 overige eigendommen 16 16 16 10

 afschrijving  6 6 6 6

 predikanten  232 186 192 269

 kerkdiensten  14 16 16 13

 verplichtingen+bijdragen 20 29 24 20

 vergoedingen  16 19 16 9

 beheer+administratie  34 24 30 33

 bankkosten+rente  2 4 2 1

 dotatie fonds sim subsidie 7 7 7 7

B totaal lasten  417 368 373 439

C resultaat A-B  -56 -25 -25 -80

begroting 2022
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Begroting 2022 Diaconie

                   

      uitkomst begroting begroting 

   2020 2022 2021

   in € in € in €

80 baten onroerende zaken 5.360 6.500 5.975

81 rentebaten en dividenten 268 40 90

83 bijdragen levend geld 5.902 5.000 4.800 

84 door te zenden collecten en  16.317 13.500 17.000

 bijdragen

    

 totaal baten A  27.847 25.040 27.865

41 lasten eigendommen 398 400 400

44 lasten kerkdiensten/cathegese 24 200 50

45 verplichtingen/bijdrage organen 1.820 1.700 1.800  

47 kosten beheer en administratie 185 350 350

48 rente en bankkosten  249 300 350

50 diaconaal werk plaatselijk 4.332 4.400 5.700

51 diaconaal landelijk  2.250 3.500 5.000

52 diaconaal wereldwijd 9.630 5.000 4.000

53 afdracht collecten (84) 16.317 13.500 17.000

 totaal lasten B  35.205 29.350 34.650

 resultaat C (A-B)  -7.358 -4.310 -6.785

recapitulatie exploitatie Een begroting wordt opgesteld met de 
ervaringscijfers van het lopende jaar 
en de planning  van het begrotings-
jaar. 
De huidige onzekere situatie in 
verband met de coronacrisis maakt 
dat de realiteit sterk kan afwijken van 
de voorspellingen. Dit verklaart dan 
ook  de grote verschillen met de 
uitkomst 2020 en de begroting 2021.

Ondanks de hogere pachtopbrengst 
(baten onroerende zaken) zijn voor 
2022 zijn de opbrengsten lager 
geraamd dan in 2020. 
Ook de lasten zijn lager begroot. 
Het verwachte tekort komt hierdoor 
uit op € 4310.            n

campagne

Foto: Getty ImagesCO21-6820

kerkinactie.nl/geeflicht

Een beter leven voor vluchtelingen-
kinderen in Griekenland

Geef licht
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Berichten uit de Kerk in Burgh

VAN ACHTER  
DE PEREBOMEN

Op weg naar een 
nieuwe predikant 
voor de kerk Burgh 
en de Pelgrimskerk

Nadat we deze zomer 
een gezellige BBQ met 
onze beide kerkteams 
hebben gehad, gaan 
we weer verder samen 

op weg. Er moest door 
beide kerkteams een 

profielschets gemaakt worden voor de 
nieuw te benoemen predikant.

Voor Burgh vonden we José van Drie 
bereid om dit op zich te nemen en 
voor Haamstede was dat Anneke ter 
Mors. Nadat beide schetsen door de 
kerkteams besproken waren in een 
aparte vergadering, kwamen we een 
uurtje later bij elkaar om deze 
schetsen “in elkaar te schuiven”. 
Iedereen kon feedback geven en de 
voorgestelde wijzigingen werden 
genoteerd. Op dit punt zijn we 
momenteel aangeland.

Er is een gezamenlijke profielschets 
voor Burgh en Haamstede tot stand 
gekomen en deze is door beide teams 
goedgekeurd. Nu kan hij naar de 
Kerkenraad ter goedkeuring.

Omdat we natuurlijk graag ook uw 
mening horen, zullen we deze 
schetsen aan u voorleggen op de 
gemeenteavond van 16 december 
2021. U kunt daar, behalve uw 
mening, ook uw ideeën laten horen.
We zullen diezelfde avond ook de 
beroepingscommissie aan het woord 
laten. Deze bestaat uit: respectievelijk 
vier afgevaardigden voor Burgh, vier 
voor Haamstede, een voor Renesse/
Noordwelle en een voor Scharendijke. 
Tot zover een overzicht van de 
activiteiten, die zijn ondernomen 
op weg naar het beroepen van een 
nieuwe dominee, voor de Protestantse 
gemeente Schouwen aan Zee.

Hartelijke groet namens de kerkteams 
van de kerk Burgh en de Pelgrimskerk.

Cees Versnel, 
voorzitter Kerkteam Burgh      n

De engelen vliegen
weer dit jaar
Evenals voorgaande jaren komen de 
engelen weer in actie tijdens de advent. 
Een mooi en zinvol project, waar zowel 
de engelen als de ontvangers plezier 
aan beleven. 

Om het geheugen even op te frissen: 
een paar jaar geleden werd er vanuit 
de PKN een idee gelanceerd om 
tijdens de advent engelen te laten 
vliegen. De bedoeling was en is, om 
4x een kleinigheid, zoals een mooie 
kaart, een gedicht, een kaarsje, een 
bloem enz. te bezorgen bij mensen 
die wel een steuntje in de rug kunnen 
gebruiken. De engel blijft anoniem en 
bezorgt deze attenties dus ongezien, 
zoals engelen steeds ongezien zijn. 
De ontvangers worden op deze ma-
nier verrast. De eerste keer wordt er 
een briefje bij gedaan met een uitleg 
zodat het ook duidelijk is voor hen.

In Burgh is het zo langzaamaan een 
traditie geworden en we hopen er ook 
nog jaren mee door te kunnen gaan. 
En zeker nu corona ons weer plaagt 
een manier om elkaar ongezien op te 
beuren.        n

In de zomer en de herfst stonden er 
regelmatig kleine vaasjes met bloe-
men uit verschillende tuinen (vooral 
uit de kerktuin) in de kerk. Dat kon 
gemakkelijk, want tussen de stoelen 
stonden (en staan, vanwege corona) 
hier en daar tafeltjes, waar zo`n 
fleurig boeketje het wel goed deed. 
Vooral de cosmeas die langs de muur-
tjes bij de hoofdingang staan deden 
`t goed! Tijdens de gedachtenisdienst 
waren die bloemetjes wit en nu, vanaf 
Advent stoppen we er even mee, 
omdat er niet zoveel meer te plukken 
valt. De meeste mensen die na afloop 
van een dienst zo`n vaasje leeg 
haalden, konden er thuis nog even 
van genieten, of ze gaven het kleine 
boeketje aan iemand anders bij hen in 
de buurt. We moeten dus zonder die 
kleurige bloemen de winter door!

Marijke        n

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           
taakgroepbeheerhaamstede@
pgschouwenaanzee.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

Bloemetjes
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Gedachtenis NBV21
NBV21: zo heet de allernieuwste, de 
definitieve Bijbelvertaling. Opvolger 
van de NBV van 2004; dat is dus 
alweer 17 jaar geleden. NBV: de afkor-
ting van Nieuwe Bijbel Vertaling. Na 
het verschijnen van de NBV In 2004 
is om commentaar en suggesties enz. 
gevraagd, en die kwamen massaal bin-
nen. Na het verzamelen en verwerken 
van al die commentaren en opmerkin-
gen ging men aan de slag. Alles werd 
zorgvuldig bestudeerd, besproken 
en nog eens bekeken en uiteindelijk 
kwam men tot deze nieuwe vertaling. 
Als u over dit gigantische werk meer 
wilt lezen: toets NBV21 in op Google 
en u kunt uw hart ophalen! U komt 
dan in elk geval tot de conclusie, dat 
men zeker niet over één nacht ijs ging, 
integendeel. 

En nu kreeg de kerk van Burgh zomaar 
een kanselbijbel cadeau. Van een lid 
van het kerkteam. Fantastisch. Dat zal 
dan voortaan de Bijbel zijn waaruit 
gelezen wordt.        n

Op zondag 21 november hebben we 
ook in Burgh de overledenen genoemd 
en herdacht. 
Na de lezing uit Psalm 139 zongen 
we samen met het kwartet en onder 
begeleiding van Ton Kranendonk op 
het orgel “Groter dan ons Hart”. 

Op de tafel lagen veel dode bladeren 
en daartussen stonden de kaarsen 
en waxinelichtjes die bij het noemen 
van de namen werden aangestoken. 
Zo werd het steeds lichter en dat was 
ook de bedoeling. Vóór en tijdens 
het noemen van de namen zong het 
kwartet “Als alles duister is, ontsteek 
dan een lichtend vuur dat nooit meer 
dooft.” En met dat lied werd ook dat 
plechtige onderdeel van de dienst 
besloten, nadat we geluisterd hadden 
naar het gedicht “De moerbeitoppen 
ruisten..”

In onze gemeente overleden:
Marina Krijnse Locker   (94)
Ben Goedvolk    (90) 
Joke Stol-Harte   (72)
Maja Klompe-van der Weel  (74)
Koos Mouw   (76)
Jaantje Boot-van Splunder  (95)
Mientje Bom-Kloet  (94)
Jo Vroegop-de Vos  (91)

Na deze laatste zondag van het 
kerkelijk jaar zijn we nu op weg naar 
het hoge feest van de komst. 
We bereiden ons voor op de (weder)
komst van Jezus. Deze weken van 
voorbereiding heten adventsweken. 
Maar dat de wereld nog niet klaar is 
voor zijn komst is wel duidelijk. 
Laat Kerst een teken zijn dat we de 
moed niet verliezen. 

Marijke        n

We mogen ons weer verheugen op een concert van het Middelburgse 
Consort of Voices. 

Deze groep heeft al een aantal jaren een optreden verzorgd in Burgh 
en zal dit ook dit jaar weer doen. 

11 december 2021, 20.00 uur - Kerk van Burgh
 

‘Meines Herzens Trost’
Duitse barokmuziek van

Buxtehude, Meder, Reincken, Schütz, Theile en Weckmann 
Cantates, sonates en orgelwerken

  Marlotte van’t Hoff, sopraan
Pietro Battistoni, barokviool

Sakura Goto, barokviool
Anna Lachegyi, viola da gamba

Annelies Poortvliet, viola da gamba
André Poortvliet, orgel & klavecimbel

Kaarten: EUR. 17,50 (tot 18 jaar: EUR. 8,00)
Reserveer uw kaarten op de site van Consort of Voices.

Net als in voorgaande jaren is de heer 
Gerrit van de Gaarden bereid gevon-
den, met ons werken van J.S. Bach te 
bespreken en te beluisteren. Voor dit 
seizoen staat het Weinachtsoratorium 
op `t programma. We komen bij elkaar 
in de kerk van Burgh, waar het luiste-
ren altijd prima gaat. We zullen zorgen 
op anderhalve meter afstand te zitten, 
dat de koffie wordt rondgedeeld en 
als ù dan zorgt, een mondkapje te 
dragen bij het binnenkomen en uw 
jas aan uw stoel te hangen en zo min 
mogelijk rond te lopen, dan komt 
alles best in orde. Geef u maar op bij 
ondergetekende en reken er a.u.b. op, 
dat er een tegemoetkoming in de kos-
ten gevraagd zal worden (verwarming 
vooral). De avonden zullen gehouden 
worden op donderdagavond 2, 9 en 
16 december en de aanvang is 20.00 
uur.
Graag tot ziens!   
Marijke van Reenen       n

Leerhuis 
BachConsort of Voices
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Berichten uit de Bethlehemkerk

VOOR- EN NADELEN
Dat heeft zo zijn voordelen en ook 
zo zijn nadelen. Als de zon schijnt 
en ik kan op de fiets van het ene 
naar het andere dorp, dan denk ik: 
wat wil een mens dan nog meer? 
We wonen hier toch in een prach-
tige omgeving. En van het strand 
geniet ik ook regelmatig. Denkt u 
dan niet dat ik dan niets doe. Want 
mijn gedachten gaan dan vanzelf 
naar waar ik mee bezig ben. Dat kan 
de preek zijn, maar dat is zeker ook 
dominee zijn in de nieuwe situatie 

van één Protestantse gemeente 
Schouwen aan Zee. Want dat houdt 
me toch wel bezig. Hoe moet ik 
het nu aanpakken? Heen en weer 
fietsen tussen de dorpen is prima te 
doen. En als ik met mensen praat, 
dan vallen eigenlijk de verschillen 
weg. Want ik beschouw iedereen als 
lid van één kerk, Schouwen aan Zee. 
Maar wat het werk toch wat lastiger 
maakt, is dat er wel veel dingen op 
mij afkomen en dat ik voortdurend 
moet kunnen schakelen tussen 
twee soms drie verschillende 

Kerkgebouw: 
Bethlehemkerk
Bethlehemplein 4
4322 BP Scharendijke
0111-672452
Diensten: zie achterpagina

Predikant: 
Ds. Marco Boevé
dsboevepgsaz@gmail.com 
tel. 0111-40 85 83 

Kerkteam  
Hans Lemkes, voorzitter
Tel. 0111-676125
hans@lemkes.com 
Matty de Ruiter, contactpersoon
Tel. 06-53990306
scharendijke@pgschouwenaanzee.nl
Postadres: 
Bethlehemplein 4
4322 BP Scharendijke

Koster en beheer de Hoeksteen:
Sjaak en Willy Dorreman
tel. 0111-671829
i.dorreman@zeelandnet.nl

Bank: NL03 RABO 0357 822331
t.n.v.: PG Schouwen aan Zee

 

OPBOUW
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(foto: Marieke Mandenmaker)

Uit de pastorie van 
Pg Schouwen aan Zee Oost

Op 10 november is ds. Marco met Alma en Kees verhuisd naar de prachtig 
opgeknapte pastorie aan de Deltastraat 2 inScharendijke.

Als ik dit schrijf, beheerst de verhuizing naar de Deltastraat vooral 
nog onze gemoedstoestand. Vanaf 10 november wonen we er dan 
echt. We zijn erg dankbaar voor het warme welkom dat we tot nu toe 
hebben ervaren. En ook zijn we onder de indruk van de hoeveelheid 
werk die sommige mensen erin steken om ons te helpen. 
Maar behalve verhuizen houden andere dingen me toch ook bezig. 
Ik heb in de eerste paar weken een beetje ervaren hoe het is om 
dominee te zijn van drie dorpen tegelijk.



Erbij! • december 2019 • 13 Erbij! • december 2021 • 13

programma’s. Alsof ik een aantal 
computerprogramma’s tegelijk moet 
leren. En het ene werkt net anders 
dan de ander. En toch is het doel 
hetzelfde, we willen vormgeven 
aan het gemeente van Christus zijn 
in onze eigen plaats. We delen de 
liefde voor God en voor het evange-
lie van Jezus Christus onze Heer. 

(KLEINE) VERSCHILLEN
Maar ook al is dat doel verheven, 
de praktijk laat zien dat we het al-
lemaal wat anders beleven en ook 
tot uitdrukking brengen. Een heel 
klein voorbeeld. Voor u misschien 
gesneden koek. Bij overlijden bij-
voorbeeld. In de ene plaats worden 
er twee sterretjes opgehangen die 
op verschillende momenten naar de 
nabestaanden gaan. In de andere 
plaats is het een vlinder. En ook in 
de liturgie op zondag zijn er toch 
wel wat kleine verschillen te mer-
ken. In Renesse/Noordwelle is men 
wat meer gewend aan respons van 
de gemeenteleden. 
Maar tegelijkertijd merkte ik ook dat 
ik soms nog op de automatische pi-
loot van Oosterhout werk. Ik moest 
bijvoorbeeld toch even wennen dat 
er niet overal zomaar een beamer 
beschikbaar is.

ALS ÉÉN TEAM
Wat ik trouwens als mooi ervaar is 
dat er ondanks die praktische ver-
schillen toch veel bereidheid is om 
zoveel mogelijk als één team aan 
de slag te gaan. En we hoeven wat 
mij betreft niet direct overal een 
eenheidsworst van te maken. Want 
het doel van de samenwerking is nu 
juist elkaar bemoedigen vanuit een 
gedeelde zorg en nood(zaak). Want 
de dingen die we plaatselijk net 
iets anders doen en die goed lopen, 
waarom zouden we dat anders 
doen? Dat lijkt mij niet altijd nodig. 
Maar waar we merken dat de terug-
loop en de vergrijzing ons toch wel 
zorgen geven, laten we daar eerst 
eens naar kijken vanuit de vraag 
hoe we daar dan samen het beste 
de krachten voor kunnen bundelen. 

DE JEUGD EN DE TOEKOMST
Ik denk bijvoorbeeld aan het jeugd-
werk. Het gebeurt eigenlijk al met 
de tienerkerk. Sommige 
jongeren vanuit Scharendijke gaan 
naar Haamstede voor tienerkerk. 
Dat mogen we volgens mij vooral 

toejuichen. En zo denk ik ook over 
de kindernevendienst. Die is er 
in Renesse niet, maar wel in 
Scharendijke. Ook daar zie ik dat 
er wel door een enkeling de bewe-
ging van Renesse naar Scharendijke 
wordt gemaakt. Maar dat zouden we 
wat mij betreft wat meer onder de 
aandacht kunnen brengen. Vandaar 
mijn oproep aan de ouders met 

jonge kinderen om hier toch over 
na te denken. Als wij het geloof 
willen doorgeven en als we de kerk 
daarvoor belangrijk vinden, wat 
hebben we er dan voor over? Is het 
echt teveel gevraagd om verder te 
denken dan onze woonplaats? 

EENHEID
Onze tijd kenmerkt zich door kerk-
shoppen via het internet. Zeker 
tijdens de coronatijd. En ik dacht 
zelf, eigenlijk boffen we maar met 
vijf mooie locaties. Het past ook dus 
ook gewoon bij deze tijd om niet 
persé naar de kerk in je eigen dorp 
te gaan. Laten we dus juist gebruik 
maken van het feit dat we één kerk 
zijn en toch kunnen kiezen uit vijf 

locaties! Ik ben benieuwd of u deze 
gedachte aankunt. Maar ik besef 
ook wel…ik kom pas net kijken 
en mijn instelling is nog zeer 
optimistisch. Want ik ga ervan uit 
dat het evangelie van Jezus Christus 
voor ons heel belangrijk is. En 
vanuit die gedachte heb ik ook 
meer in het algemeen toch wel 
een vraag voor u: Hoe ziet u de 
toekomst van het kerkzijn van de 
Protestantse gemeente Schouwen 
aan Zee? 

ALS DE  GOLVEN VAN DE ZEE
Zou het mogelijk zijn om juist wat 
meer in beweging te komen? Want 
iedereen wordt er toch gewoon blij 
van als er meer mensen in de kerk 
aanwezig zijn. Wat dat betreft is er 
niet zoveel voor nodig om elkaar 
te bemoedigen. Aanwezig zijn als 
u daartoe gewoon in staat bent, is 
eigenlijk alles wat u hoeft te doen. 
En natuurlijk naar de kerk gaan in 
je eigen dorp, dat heeft altijd de 
voorkeur. Maar de tijd is veranderd. 
En als het in deze tijd praktisch 
beter uitkomt om gezamenlijk op te 
trekken, zou u daar dan een steentje 
aan bij willen dragen? 
Ik praat er graag met u verder over 
in een persoonlijk gesprek. 

OOST
En o ja, u dacht misschien: waarom 
staat er in het kopje: Pg Schouwen 
aan Zee wijk oost? Dat heb ik zelf 
verzonnen voor het gemak. Want 
om nu telkens Noordwelle/Renesse 
en Scharendijke te typen, dat vind ik 
ook zo wat. 

Een hartelijke groet, 
Marco Boevé         n

LATEN WE DUS JUIST 

GEBRUIK MAKEN VAN HET 

FEIT DAT WE ÉÉN KERK ZIJN 

EN TOCH KUNNEN KIEZEN 

UIT VIJF LOCATIES!
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Dankdag

Op zondag 14 november werden er door een groep kinderen 65 boeketjes
bezorgd bij 75+ers.      n

Op het moment van schrijven is nog 
niet duidelijk wat de corona-
maatregelen met Kerstmis zullen zijn.

Wij hopen dat de uitvoering van het 
kinderkoor op 20 december in de 
Bethlehemkerk kan doorgaan. 

De kinderen zijn al enthousiast aan 
het repeteren onder leiding van 
Annemarie Stouten      n

Kinderkoor

Adventsproject

In de adventstijd werken de kinderen 
van de kindernevendienst aan het 
project ‘Thuis in Bethlehem’, waarin 
de verhalen van Ruth centraal staan. 
Deze verhalen staan in het teken van 
hoop voor een nieuwe toekomst 
vanuit het perspectief van een 
vluchteling. Advent is de tijd van 
vooruitkijken, uitzien naar de komst 
van de Redder die hoop voor de 
toekomst brengt voor alle volken.

Als je op zoek bent naar Gods liefde 
moet je bij Jezus zijn. Bij Hem en door 
Hem gebeuren er ongedachte dingen 
in het leven van mensen.  

Een vluchtelinge wordt met liefde 
ontvangen, een kansloze vrouw vindt 
een thuis, een eenvoudige vrouw 
wordt door haar belangeloze inzet 
een steunpilaar voor Gods goedheid 
voor de wereld.

Op het Kerstfeest mogen ook wij blij 
zeggen: thuiskomen doe je in 
Bethlehem bij de God van Boaz, 
Naomi, Ruth en Obed. Bij Hem, in 
Jezus, vind je alles dat het leven de 
moeite waard maakt.

Elke Adventzondag wordt er een 
silhouet bijgeplaatst op het bord.     n

Foto’s: Evelien Weenink
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H O O P

voor wat succes heeft.
Hoop is ergens voor werken
Omdat het goed is,
niet alleen
omdat het kans van slagen heeft.

Hoop is niet hetzelfde als optimisme.
Evenmin de overtuiging 
dat iets goed zal aflopen.
Wel de zekerheid dat iets zinvol is
ongeacht de afloop,
het resultaat.

Vaclav Havel

Diep in onszelf dragen wij de hoop. 
Als dat niet het geval is, 
is er geen hoop meer.

Hoop is een kwaliteit van de ziel
en hangt niet af 
van wat er in de wereld gebeurt.

Hoop is niet voorspellen
of vooruitzien.
Het is een gerichtheid van de geest,
een gerichtheid van het hart,
voorbij de horizon verankerd. 

Hoop
in deze diepe en krachtige betekenis
is niet hetzelfde als vreugde
omdat alles goed gaat
of bereidheid je in te zetten 
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Berichten uit de Jacobuskerk
en de Corneliuskerk

Kerkgebouwen:
Jacobuskerk Renesse
Kromme Reke 7, 4325 AL Renesse
Corneliuskerk Noordwelle
Dorpsring 33, 4326 AB Noordwelle

Predikant: 
Ds. Marco Boevé
dsboevepgsaz@gmail.com 
tel. 0111-40 85 83

Kerkteam  
voorzitter en diaconie
Lex Veenstra 
Tel. 06-53704923
Lexveenstra0@gmail.com
secretariaat
Letty Simons 
Tel. 06-57581448
scriba.renessenoordwelle@gmail.com
pastoraat
Adrie de Goede 
Tel. 06-10120894
adriedegoede@hotmail.com
ouderling kerkrentmeesters
Gean Huttinga
Tel. 06-13144403
dennis-marco@planet.nl 
Jur Heeres
Tel. 06-13755352
jurheeres@zeelandnet.nl 
contactpersoon verhuur
John Braber
info.kerken.renessenoordwelle@gmail.com

Bank: NL79 RABO 0357 8072 86
t.n.v.: PG Schouwen aan Zee

VAN ‘T KERKPLEIN

MANTELZORGER(-STER): OOK IN RENESSE EN NOORDWELLE 
ZIJN ER ECHTE KANJERS!
10 november jl. was de landelijke dag van de Mantelzorger. De diaconie van 
het kerkteam Renesse/Noordwelle heeft getracht een volledige lijst van deze 
kanjers in onze gemeente te maken en  12  personen in de genoemde dorpen 
hebben een kleine attentie mogen ontvangen voor hun bijzondere inzet voor 
een ander, soms voor een gezins- of familielid, soms voor de buurman of 
buurvrouw of anderszins.
Het lijstje zal mogelijk niet compleet zijn,  want er zijn zeker nog meer 
geweldige mensen, die zichzelf volledig inzetten voor de ander.
Deze werken “onder de radar” zoals wij dat noemen en mocht u iemand 
kennen met tomeloze inzet, geef het ons door.

Mantelzorg Nederland is een heuse 
organisatie die opkomt voor ieder-
een die zorgt voor een naaste. 
Zeker 5 miljoen mensen zetten zich 
in Nederland in, gewoon en belange-
loos, maar wel zeer bijzonder en dat 
in weer een bewogen jaar. Er wordt 
samengewerkt met 428 andere 
organisaties zoals RIVM, GGD, Ministerie van VWS, de politiek, etc. 
MantelzorgNL verzorgt o.a. webinars, geeft workshops, traint zorgmede-
werkers en geeft speciale uitgaves uit. Ook helpen ze met o.a. juridische 
ondersteuning.
Veel werk is er verzet maar er is ook nog veel werk te doen. Beleid en praktijk 
zijn weerbarstige vrienden. Een team van mensen zet zich elke dag in voor 
een prachtig toekomstbeeld:
Een Mantelzorgvriendelijke samenleving.

Lex Veenstra                           n

De dienst van verbintenis met ds. Marco Boeve op 10 oktober, was een feestelijke 
gebeurtenis. Ook via kerkdienstgemist is hij door velen bekeken en beluisterd. 

(Foto’s Ria van den Berg)
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Op 21 november, de laatste zondag van het kerkelijk jaar en tevens de 
gedachteniszondag zijn in de Jacobuskerk van Renesse bij het licht van de 
Paaskaars de namen genoemd van de gemeenteleden en/of dorpsgenoten 
uit Renesse en Noordwelle die ons in het afgelopen jaar ontvielen. Voor 
ieder werd een kaars ontstoken en de naam genoemd, en één kaars zonder 
naam voor alle kleine en grote mensen die in het afgelopen jaar stierven, 
die gekend blijven bij God. 

 19 januari 2021:  Leendert Cornelis Kristelijn, 86 jaar   
 27 januari 2021:  Talle Radzanowski – Kruger, 95 jaar 
 2 maart 2021:  Rook Kroon, 66 jaar    
 5 maart 2021:  Laurens Davidse, 91 jaar 
 10 maart 2021:  Leni Ella Hart- van der Slikke, 76 jaar  
 19 maart 2021:  Jacob de Zwart, 73 jaar      
 15 april 2021:  Wilhelmina Maria Carolina Kaptein- de Jong, 83 jaar    
 23 juli 2021:  Arina Davida Bijl, 93 jaar    
10 september 2021:  Jacob Kraaijenbrink, 80 jaar 
24 september 2021:  Franciscus Wilhelmus Prins, 96 jaar
 4 oktober 2021: Adriana Verloo - Wandel, 87 jaar
 6 oktober 2021: Nellie Jansen - Wink, 61 jaar 
 23 oktober 2021: Maria Cornelia Rieteco - Dalebout, 91 jaar

Een kwartet o.l.v. Liesbeth Franken zong lied 199 met de troostende 
woorden: 
Koester de namen, die wij hier gedenken,
dat zij geborgen zijn in uw genade,
dat zij gekend zijn bij U en bij ons.

Gedachteniszondag 21 november

Liefdevolle Kerst

Met Kerstmis gedenken wij 
elk jaar de geboorte van 
Jezus. Een kindje klein 
dat met veel liefde 
wordt ontvangen. 
Van april tot eind 
oktober is de 
Jacobuskerk op alle 
woensdagen open 
voor bezoekers. In de 
hal staat de regenboog-
vlag en op de avondmaals-
tafel de 7 kaarsen in de kleur 
van de regenboog. Bij de kaarsen 
hebben wij  met mensen gesproken 
en veel mooie reacties  ontvangen. 
Dat maakte ons blij van binnen, 
omdat de mensen zich thuis voelden 
in onze kerk. Ze werden niet veroor-
deeld om hun geaardheid, maar 
geaccepteerd zoals ze zijn.

Als een kindje geboren wordt krijgt 
het alle liefde van de ouders en van 
hun omgeving. Het wordt beschermd 
en gekoesterd omdat het nog zo klein 
en kwetsbaar is.
Als zij later van een andere geaard-

heid blijken te zijn 
worden ze soms ver-

oordeeld. Maar toen 
ze geboren werden 

hadden wij ze zo 
lief. Wat is nu het 
verschil? Het zijn 

mensen zoals u, jij 
en ik en kinderen 

van God.

Op een aantal woensda-
gen kwamen er organisten 

spelen. Er waren erbij die geen noot 
konden lezen, maar wel heel goed 
speelden. Waren die organisten 
anders dan? Zij zijn net als u en ik een 
kind van God. 

Wij leven in een gemeenschap met 
veel kleurrijke mensen. Laten wij 
elkaar accepteren zodat wij voor 
elkaar een zegen mogen zijn, in het 
leven dat wij samen delen.

Gezegende Kerstdagen

Adrie de Goede       n

Dankdag voor 
Gewas en Arbeid

Op zondag 14 november vierden wij 
Dankdag voor Gewas en Arbeid. Ook 
dit jaar hebben Peter en Isabel Jonker 
uit Noordwelle weer een prachtige 
oogsttafel samengesteld, met bijdra-
gen van Annie Plandsoen en Carla 
Visser, waarvoor bijzonder hartelijk 
dank. Iedereen van 75 jaar en ouder 
werd na de dienst (of later thuis 
bezorgd), verrast met een heerlijk 
potje jam van Zeeuwse bodem.          n

Zanger Roon Staal 
opnieuw in 
Noordwelle
Ruim 1 jaar geleden hebben 
sommigen onder u misschien al 
kunnen genieten van de prachtige 
stem en de fijne sfeer tijdens een 
concert van de 41-jarige troubadour 
Roon Staal in de Corneliuskerk.  Ook 
de zanger was lovend over de akoes-
tiek en de mooie vleugel waarop hij 
kon spelen. Hij heeft daarom besloten 
opnieuw een concert in Noordwelle 
te verzorgen, als onderdeel van zijn 
kersttour. Roon treedt ook regelmatig 
op in het buitenland en van zijn 
muziek zijn cd’s te koop.Maandag-
avond 20 december hoopt hij op te 
treden met klassieke kerstsongs. 
We brengen de kerk in een warme 
kerstsfeer en verwachten dat het 
weer een heel mooie avond wordt. 
Het concert wordt zo veilig mogelijk 
georganiseerd met de CoronaCheck-
app. Het begint om 20.00 uur. Alle 
informatie over de Kersttour en het 
concert in Noordwelle kunt u vinden 
op de website www.roonstaal.com. 
De entreeprijs (inclusief consumptie) 
is 20 euro.  Reserveringen kunnen 
via deze website worden gemaakt of 
telefonisch via 06-15403125. Echt de 
moeite waard!

Marlies Deurloo       n
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Berichten uit de Pelgrimskerk

We zijn het nieuwe seizoen goed ge-
start. Iemand vroeg nog naar aanlei-
ding van de Startzondag wat er nou ei-
genlijk gaat starten? Wel, dat zijn niet 
alleen maar de vergaderingen, maar 
ook Koffie met Noten, de koffieochten-
den voor Senioren, Meet & Greet, de 
Tienerkerk, de Gebedskring en verschil-
lende Leerhuis- en studiegroepen. Bo-
vendien zijn de eerste voorbereidingen 
gedaan voor een prachtige Kerstmusi-
cal op Kerstochtend 25 december in de 
Pelgrimskerk. Vrijwel alle activiteiten 
verheugen zich ook in een groot aantal 
deelnemers.
Bijzonder was ook dat we op zondag 7 
november jl. niet alleen onze Dankdag 
voor Gewas en Arbeid hebben gevierd, 
maar ook het Heilig Avondmaal. Dat 
laatste was door de pandemie bijna 
twee jaar geleden. Diverse mensen 
waren ontroerd, vertelden ze mij, en 
hadden het heel fijn gevonden.
Inmiddels lopen in de samenleving 
de besmettingen sterk op en lopen de 
ziekenhuizen en de I.C. ‘s vol. Ik durf 
geen voorspelling te doen over wat dit 
betekent voor ons op het moment van 
het verschijnen van dit nummer van 
Erbij!. We houden u via onze Nieuws-
brief wekelijks op de hoogte. 

EEN GAANDE EN KOMENDE 
OUDERLING
Willie van der Wal heeft te kennen 
gegeven haar taak als ouderling te 
willen neerleggen. Het kerkteam en 
de Kerkenraad heeft besloten haar 
ontheffing te verlenen. Wij danken 
haar voor haar betrokkenheid bij 
de gemeente en wensen haar Gods 
zegen toe en veel sterkte in deze 
moeilijke tijd voor haar.
Ten gevolge hiervan hadden wij 
ineens een vacature voor ouderling. 
Dankbaar zijn we dat Petra van der 
Lee, wonend aan de Platboslaan 36, 
bereid is de taak van Willie over te 
nemen komend jaar 2022.

KERSTNACHTDIENST 24 DECEMBER, 
22.00 UUR
Dit jaar mag ik, ds. Harry Smit, voor-
gaan in de Kerstnachtdienst in de 
Grote Kerk van Haamstede. 
Thema: Tussen Hoop en Vrees
Onze organist is Aart Kot en er is 
muzikale medewerking van Dave 

Jelier op trompet, Nathalie Romijn op 
trombone, Piet Rotte op euphonium 
en mezzosopraan Helma Kot. We 
hopen er samen met de leden van de 
interkerkelijke commissie een mooie 
en inspirerende dienst van te maken.

KERSTMORGEN 25 DECEMBER, 
10.00 UUR
Tijdens onze Kerstmorgendienst in de 
Pelgrimskerk willen we met jong en 
oud onze Kerstmusical ‘De Nieuwe 
Koning’ opvoeren. We verheugen ons 
op dit bijzondere moment in het jaar 
en op een mooie dienst.

ds. Harry Smit         n

In deze, voor veel mensen, moeilijke 
tijd willen wij ook dit jaar het 
Engelenproject weer vorm geven. 
Vaste gasten en leden van onze 
Pelgrimskerk kunnen in deze dagen
weer een ‘engel’ zijn voor iemand 
anders.
In december bezorgt de engel 3x een 
aardigheidje bij degene aan wie hij of 
zij gekoppeld is, zonder dat die zich 
kenbaar hoeft te maken.
Het kan een mooi gedicht zijn of een 
(zelfgemaakte) kaart, eigen gebakken 
koekjes, een bloemetje of iets anders.
Het gaat om de verrassing elke week 
en de aandacht die gegeven wordt.
Als het Kerst is, is het project voorbij.
Je kunt je opgeven t/m uiterlijk 
zondag 28 november. 
Begin december krijg je dan de naam 
en het adres voor wie je een engel 
mag zijn.
Vóór bovengenoemde datum is het 
mogelijk de naam en het adres op 
te geven van iemand die een engel 
nodig heeft of die je dat gunt.
Opgeven kan bij Annet Ruijtenberg; 
per email annet@riednesse.nl of 
telefoonnummer 06-83523721

Namens de taakgroep eredienst,
Marina Poot        n

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:
Ferry ter Mors 
Kloostertuin 42, 4328 HZ Burgh-Haamstede
tel. 0111-408197
termorsfc@gmail.com
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

KERK EN (GE)ZIN

Een sprankje
hemel op aarde
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Op woensdag 15 september jl. is overleden Nicolaas Gerardus Jonker 
in de leeftijd van 86 jaar. Niek Jonker woonde tot 3,5 jaar terug aan de 
Beatrixstraat in Haamstede en is de laatste jaren liefdevol verzorgd in de 
Duinen. Niek was in zijn werkzame leven middenstander en had een 
winkel genaamd ‘De Spiegel’ op de hoek van de Zuidstraat/Weststraat. 
Niek kwam uit een gezin met drie kinderen. Hij was de middelste. Hij werd 
vader van twee dochters en later opa van 2 kleindochters en 4 kleinzoons. 
De begrafenis heeft plaats gevonden in kleine familiekring.

Maandag 4 oktober jl. is thuis aan de Grevelingenlaan 48 overleden 
Wiebren Coehoorn in de leeftijd van 93 jaar. Velen van ons hebben Wieb 
gekend als een zeer betrokken en meelevend lid van onze kerkelijke 
gemeente. We zijn dan ook dankbaar voor alles wat hij voor ons en 
anderen heeft mogen betekenen in een lang en bijzonder leven. 
Zaterdag 9 oktober was de afscheidsdienst in de Pelgrimskerk. Daar werd 
een persoonlijk bericht van hem aan ons allen voorgelezen. Hij vertelt 
daarin eerlijk en oprecht over zijn vragen in het jappenkamp. Waarom 
doet God niets? Wat heeft Jezus’ komst nu eigenlijk echt veranderd? 
Vragen waar hij een leven lang mee bezig was en mee heeft geworsteld. 
Tegelijk is hij ouder geworden tot de conclusie gekomen dat, zoals hij 
schrijft: je verder moet kijken dan je eigen geluk. En ook: dat je moet 
delen met mensen dichtbij en veraf. En dan volgen er bijzondere, 
ontroerende woorden over zijn geloof en vertrouwen op God. Hij wist van 
een eeuwig huis voor hem.

Op 13 oktober jl. is overleden mevrouw Marja Adriana Jongeneel – van 
den Ban op de leeftijd van 63 jaar. Marianne, Jacques en hun gezin zijn 
al heel, heel veel jaren gastlid van onze gemeente en ook al zijn ze nooit 
permanent in onze gemeente gevestigd geweest, als zij in hun tweede 
woning waren onder de Vuurtoren in Nieuw-Haamstede, was het hele 
gezin steeds aanwezig in de diensten van onze Pelgrimskerk. 
De laatste jaren waren Marianne en haar man Jacques woonachtig in 
Montreux in Zwitserland. Marianne is vrijdag 22 oktober jl. begraven op de 
begraafplaats van Montreux. 

Op 14 oktober jl. is overleden de heer Hendrik Jan Klatter op de leeftijd 
van 92 jaar. Henk Klatter en zijn vrouw Reina hebben jarenlang in Burgh-
Haamstede gewoond aan de Boumansweg en vele taken in onze gemeente 
vervuld, zowel in de kerkenraad als ook in de commissie van beheer. 
Een aantal jaren geleden zijn zij naar Zwolle verhuisd om dichter bij hun 
kinderen te wonen. Wij zijn hen dankbaar voor het vele in onze gemeente 
verrichte werk en vragen een zegen voor zijn vrouw, kinderen en kleinkin-
deren in deze zware dagen. Henk is vrijdag 22 oktober j.l. begraven op de 
begraafplaats in Delfzijl.

In memoriam
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Revasa heropend
Net voor de zomer is het verenigings-
gebouw van de Herv. Kerk Burgh 
verkocht als starterswoning aan een 
dolgelukkig stel; het wordt inmiddels 
stevig onderhanden genomen om de 
indeling helemaal naar hun zin te 
maken.

Op de in augustus gehouden barbecue 
hebben de kerkteams van Burgh en de 
Pelgrimskerk afgesproken een aantal 
zaken die kenmerkend waren voor

Revasa te “verhuizen” naar de 
jeugdzaal van de Pelgrimskerk: het 
naambord, de mooie blauwe stoelen 
en de stenen plaquette die in de zaal 
hing. Inmiddels is alles opgehangen/
geïnstalleerd en is de naam jeugdzaal 
officieel omgedoopt tot Revasa.
We hopen dat beide kerkteams zich er 
zo (nog meer) thuis voelen en dat we 
de naam Revasa ook in de toekomst 
eer zullen blijven aan doen: Resultaat 
van Samenwerking. 

Bart van Dam       n

Kerstontmoetingsfair
ZATERDAG 11 DECEMBER 
10.00-13.00 UUR.

U heeft het vast al gelezen op de 
beamer of in de nieuwsbrief: de 
kerstontmoetingsfair gaat dit jaar 
door! Uiteraard houden we ons aan 
alle adviezen en eisen vanuit de 
overheid gesteld! Dat betekent tot 
nu toe (begin november) dat we 
een strikte looproute hanteren met 
vanuit de hoofdingang, toegang tot de 
boekenmarkt in de kerk, daarna langs 
de zelfgemaakte- en tweedehands 
kerstartikelen in de recreatiezaal. 
U verlaat de kerstfair dan via de 
zij-ingang. Zowel bij de hoofdingang, 
als bij de zij-ingang staan koffie/thee 
to go kraampjes met heerlijk gebak.  
U kunt ook gebak kopen en dat mee 
naar huis nemen!  In de serre (eigen 
ingang) zijn kerststukjes, boeketten 
en kerstkransen te koop.

De voorbereidingen zijn in volle gang!  
We hopen dat we weer op onze “vaste 
medewerkers” mogen rekenen voor 
de koffie/thee to go, het bakken van 
taarten en het maken en verkopen 
van kerstartikelen! Graag even een 
berichtje aan: Liesbeth Landman: 
landvalk@gmail.com of Ria de Graaf: 
riarygraaf@zeelandnet.nl 
Een afsluitende lunch met alle mede-
werkers maakt deze ontmoetingsfair 
weer compleet!
De opbrengst van de fair komt geheel 
ten goede aan ons eigen Bootcamp 
Bosnië project!

We rekenen (ook in deze lastige 
periode) op uw komst en medewer-
king. Wij gaan ervoor om er ook dit 
jaar weer een succes van te maken.

Liesbeth Landman, Ellen Glaubitz, 
Willie van der Wal, Sandra Tims en 
Ria de Graaf           n
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5 DECEMBER
Tweede Advent
Eerste collecte: Diaconie
Tweede collecte: Kerk
Bethlehemkerk     
Ds. M. Boevé
Kerk in Burgh                                                               
Gezamenlijke dienst in 
de Pelgrimskerk
Jacobuskerk                                                            
Ds. J. Herweijer
Pelgrimskerk 
Ds. I. de Heer 

12 DECEMBER
Derde Advent
Eerste collecte: Voedselbank 
Schouwen-Duiveland
Tweede collecte: Kerk
Bethlehemkerk     
Ds. J.B. v.d. Beukel
Kerk in Burgh                                                               
Ds. K. v.d. Jagt
Corneliuskerk                                                            
Ds. M. Boevé
Pelgrimskerk                                                             
Ds. H. Smit

19 DECEMBER
Eerste collecte: PKN Jong 
Protestant: Jongeren doorleven 
het verhaal van Kerst
Tweede collecte: Kerk
Bethlehemkerk     
Pastor J. Kooman
Kerk in Burgh                                                               
Werkgroep Liturgie
Jacobuskerk                                                            
Ds. E. Rietveld
Pelgrimskerk                                                               
Gezamenlijke dienst in 
Burgh

24 DECEMBER
KERSTNACHTDIENST
Bethlehemkerk 
Aanvang: 21.00 uur    
Ds. J.F. Klijnsma
Jacobuskerk   
Aanvang: 22.00 uur                                                         
Ds. M. Boevé
Grote Kerk Haamstede
Aanvang: 22.00 uur
Ds. H. Smit

25 DECEMBER
Eerste Kerstdag
Eerste collecte: 
KIA Kinderen in de knel
Tweede collecte: Kerk
Bethlehemkerk     
Ds. M. Boevé
Kerk in Burgh                                                               
Ds. E. Rietveld
Corneliuskerk                                                            
Ds. J.F. Klijnsma
Pelgrimskerk 
Ds. H. Smit              

26 DECEMBER
Bethlehemkerk     
Zangdienst

31 DECEMBER
Kerk in Burgh                                                               
Werkgroep Liturgie
Corneliuskerk                                                            
Ds. G. Sinke
Oudejaarsvesper

Januari

2 JANUARI
Eerste collecte: Voedselbank 
Schouwen-Duiveland
Tweede collecte: Kerk
Bethlehemkerk     
Ds. M. Boevé
Kerk in Burgh                                                               
Dienst in de Pelgrimskerk
Jacobus-/Corneliuskerk                                                            
Dienst in Scharendijke
Pelgrimskerk 
Ds. H. Smit                         

9 JANUARI
Eerste collecte: Diaconie
Tweede collecte: Kerk
Bethlehemkerk     
Ds. H.B. Graafland
Kerk in Burgh                                                               
Ds. H. van Laren
Jacobuskerk                                                            
Ds. S.T. v.d. Hauw
Pelgrimskerk 
Ds. M. Boevé  

16 JANUARI
Eenheidszondag

Westhoekdienst in
RK-parochie Haamstede     
Geen dienst in de andere 
kerken

23 JANUARI
Eerste collecte: PKN Missionair,
Kerk in, van en voor het  dorp
Tweede collecte: Kerk
Bethlehemkerk     
Ds. M. Boevé
Kerk in Burgh                                                               
Ds. W. Jansen
Corneliuskerk                                                            
Ds. E. Rietveld
Pelgrimskerk 
Ds. H. Smit    

30 JANUARI
Eerste collecte: PKN Jong 
Protestant; Interactief aan de 
slag met de Bijbel
Tweede collecte: Kerk
Bethlehemkerk     
Ds. M. Boevé
Kerk in Burgh                                                               
Ds. M. Zandbergen
Jacobuskerk                                                            
Ds. L. Wolters-Berhout
Pelgrimskerk 
Ds. J. de Vries

6 FEBRUARI
Werelddiaconaatszondag
Eerste collecte: Werelddiaconaat; 
Oeganda, goed boeren in een 
lastig klimaat
Tweede collecte: Kerk
Jacobuskerk                                                            
Ds. H. Smit
Westhoekdienst
Geen dienst in de andere 
kerken

Diensten
december 2021 - februari 2022
meer informatie: www.kerkopschouwen.nl

Alle diensten beginnen om 10.00 uur, tenzij anders is aangegeven. 
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Kerstnachtdienst 
Grote Kerk Haamstede 

24 december 2021
Aanvang 22.00 uur

Ds. Harry Smit, voorganger • Aart Kot, orgel • Helma Kot, mezzosopraan  
Dave Jelier, trompet • Nathalie Romijn, trombone  • Piet Rotte, euphonium

Iedereen is welkom!
Er is een collecte ten bate van de vluchtelingen op Lesbos

Tussen hoop 
en vrees


