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ZIN
Van de redactie
ZINin
Schouwen
Wat hebben we als gemeente weer
veel met elkaar mogen beleven sinds
de vorige Erbij! uitkwam. Niet meer
gehinderd door alle corona-regels
mochten we met elkaar weer veel
mooie momenten meemaken.
Met als hoogtepunten wel de diensten
in de weken naar Pasen toe.
Een zeer bijzondere dienst was er op
zondag 10 april (Palmpasen), waar we
in een heel volle Pelgrimskerk als
Protestantse gemeente Schouwen aan
Zee belijdenis en kinderpaasfeest in
één dienst mochten beleven!

Op alle locaties van onze gemeente
staat de komende weken het nodige
te gebeuren. Snuffel- of rommelmarkten, de Pinksterdiensten, exposities
tijdens de week van de Kunstschouw
en niet te vergeten de presentatie van
de glossy “Zin in Schouwen”, ook dit
jaar weer verzorgd door Windkracht 8.
Ik ben vast het nodige vergeten, maar
dat leest u mogelijk onder het nieuws

DUURZAAM SCHOUWEN
DANKZIJ DE BENDE
GEEN BENDE LANGS DE KUST
ZEEPEDUINEN:
GESCHIEDENIS VAN EEN
UNIEK NATUURGEBIED
LAAT DE NATUUR HAAR
WERK DOEN
OP DE FIETS DOOR
SCHOUWEN

(BE)SPIEGELINGEN
DE BIJBEL: EEN
DUURZAAM BOEK
JE KUNT ZELF ZIEN
WAAR HET VLEES
VANDAAN KOMT
DE GROENE
PELGRIMSKERK
WELKOM IN
DE KERKEN!

Een andere kijk op uw
vakantiebestemming
MET
ACTIVITEITE
KALENDE N
R
2022
MAGAZINE VOOR VAKANTIEGANGERS, RUSTZOEKERS, UITWAAIERS, SEIZOENSGASTEN EN U!

uit de locaties Oost en West van onze
gemeente.
Wij wensen u goede Pinksterdagen
en plezierige weken tijdens alle
activiteiten.
Namens de redactie,
Bart van Dam
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ROOSTER ERBIJ! 2022
Kopij inzenden
uiterlijk

Vergadering
redactie

24 juni

30 juni

9 september

15 september

3 oktober - 7 oktober

11 november

17 november

5 december - 9 december

Verschijningsdatum
18 juli - 22 juli

Zomertijd, maar geen vakantie
Zoals bekend hebben we elke 4e week van de maand: Koffie met Noten.
Nu ligt dat in de zomermaanden wat lastig i.v.m. met vakantie(s). Toch streven
we ernaar elke maand een keer bij elkaar te komen, al wijkt de tijd soms af van
wat we met elkaar hebben afgesproken.
In plaats van 27 april wordt het 3 juni in de kerk van Burgh.
En dan komen we ook weer bij elkaar op 24 juni.
Dus in mei geen Koffie met Noten, maar in juni 2 maal, 10.00 uur in de kerk van
Burgh. We houden jullie wel op de hoogte.
Wim Hack
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MEDITATIE

Pinksterfeest - Het feest van de eenheid
“Hoe kan het dat wij hen allen in onze eigen moedertaal horen?” (Handelingen 2:8)

Het verhaal van de uitstorting van de
Heilige Geest zoals het is beschreven in
Handelingen 2 raakt mij telkens weer. Ik zie
het zo voor me gebeuren: een grote, bonte
groep mensen bij elkaar verzameld op een
plein. Mensen uit verschillende landen.
Mensen met een eigen culturele achtergrond. Mensen die allemaal ook een eigen
taal spreken. En wat hen in eerste instantie
bij elkaar brengt is het geloof in God.

VERBINDING MAKEN
En ik vraag me wel af…zal dat wel goed
gaan, zoveel verschillende mensen bij
elkaar? Miscommunicatie is zomaar
gebeurd voor je er erg in hebt. Maar
tegelijkertijd is er ook een kracht die hen
samenbrengt. Het gedeeld geloof in God
zorgt voor een heel belangrijk gevoel van
verbinding. En dat zorgt er ook voor dat
mensen buiten hun eigen grenzen durven
te bewegen. Ze durven de ontmoeting aan.
Ze staan voor elkaar open. Ze zijn bereid
elkaar te leren kennen. Misschien wel
om iets van de taal van de ander te leren
spreken. En ook om elkaars gewoonten
en gebruiken te ontdekken. Meestal is dat
een langdurig proces. Ook niet zomaar
van het één op het ander voor elkaar. Een
andere taal en cultuur leren kennen, dat
kost heel veel inspanning. Wij hebben
daar ervaring mee uit eerste hand.

DE KRACHT VAN TAAL
Toen wij naar Papoea Nieuw-Guinea
emigreerden, hadden we het geluk dat we
eerst drie maanden een cursus kregen om
ons in het algemeen goed voor te bereiden op een heel andere cultuur en manier
van leven. Aan de ene kant misschien een
avontuur. Aan de andere kant een hele uitdaging waar je wel gemotiveerd voor moet
zijn. Als je weet waar je het voor doet, dan
scheelt dat behoorlijk.

“BIJNA NIET TE GELOVEN
DAT EENVOUDIGE DISCIPELEN,
ZONDER TRAINING VOORAF,
ZOMAAR VLOEIEND IN
ALLERLEI TALEN SPREKEN“

Want het leren van een Papoeataal, is heel
wat anders dan het leren van Engels of
Duits op school. De klanken en
grammaticale structuur zijn zo heel
anders. En dan niet te denken aan
spreekwoorden en gezegden. Die zijn
vaak al helemaal onbegrijpelijk als je geen
goede uitleg hebt. Ik vind dat zelfs in het

Zeeuws al lastig. Want we hebben thuis
een scheurkalender met spreekwoorden.
En dan moet ik soms toch wel fronsen
bij het verschil tussen wat ik lees in het
Zeeuws en de uitleg in het Nederlands.
Maar ik vind dat ook leuk en kan daarvan
genieten. Want hoe bijzonder is de taal
die wij spreken! Als je erin opgroeit lijkt
het zo vanzelfsprekend. Maar als je het als
buitenstaander moet leren, dan kost dat
vaak heel veel inspanning. En daarom vind
ik wat in Jeruzalem gebeurt een heel groot
wonder!
GRENZEN DOORBREKEN
Bijna niet te geloven dat eenvoudige
discipelen, zonder training vooraf, zomaar
vloeiend in allerlei talen spreken! Maar
dat is het werk van de Geest! Het evangelie bindt mensen samen uit alle landen,
volken, talen en natiën. En de Geest helpt
om de grenzen te doorbreken. Dat gevoel
van verbondenheid in geloof, de bereidheid om buiten onze grenzen elkaar te
ontmoeten, ik bid dat de Geest dat ook
aan ons geeft.
Als het toen in Jeruzalem mogelijk was
voor zoveel mensen met zulke grote
culturele en taalkundige verschillen, wat
zou er dan mogelijk zijn voor vijf kerkgemeenschappen in Schouwen aan Zee?
Ds. Marco Boevé
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Verenigde vergadering
van 24 maart 2022
In het beleidsplan 2019-2023 van
onze gemeente Schouwen aan Zee
staat over de verenigde vergadering
het volgende:
‘De verenigde vergadering is samengesteld uit leden van de kerkenraad, uit
de kerkteams en vertegenwoordigers
van alle taakgroepen.
De samenstelling ervan biedt
mogelijkheid informatie uit te
wisselen en de toelichting op
(voorgenomen) besluiten breed te
delen.
De verenigde vergadering fungeert als
klankbordgroep en wordt in principe
2 x per jaar gehouden.’
Op initiatief van de kerkenraad werd
op 24 maart jl. een bijeenkomst
gehouden die geheel in het teken
stond van de notitie van de werkgroep
Monumentale kerkgebouwen. Deze
werkgroep is begin 2020 ingesteld
door het College van Kerkrentmeesters (CvK) op basis van wat hierover
staat vermeld in het beleidsplan
2019-2023. De werkgroep bestaat
uit vier leden van de kerkelijke gemeente.
In zijn hoedanigheid als voorzitter van
de kerkenraad heette Egbert Rietveld
de aanwezigen van harte welkom om
voorts de bijeenkomst te openen met
lied 860 (Gij die ons heeft geschapen,
maak heel wat is gebroken.) Daarna
gaf hij het woord aan Bart van Dam,
voorzitter CvK.
Alvorens over te gaan naar de presentatie van de aanbeveling / het advies
kerkenvisie Protestantse gemeente
Schouwen aan Zee( PgSaZ) deelt
Bart van Dam de volgende informatie
met de 35 aanwezigen:
 de grote voordelen van de
samenvoeging van vier gemeentes
naar één gemeente;
 de ruime financieel beschikbare
middelen nu én in de komende
jaren;
 het hebben van twee fulltime
predikanten bij ruim 1400 leden
(standaard binnen de PKN is één
fulltime op 1000 tot 1250 leden);
 de goede staat qua onderhoud van
de vijf kerkgebouwen.
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Ook citeert Bart een bericht van
gisteren op Omroep Zeeland dat vijf
katholieke kerken op Zuid-Beveland
door teruglopend kerkbezoek en
minder financiën dicht moeten (eind
2022 drie, eind 2025 twee). Ook
worden genoemd het teruglopend
aantal pastoraal werkers en de
toenemende onderhoudskosten aan
de kerkgebouwen.
Middels de ondersteuning op een diascherm deelt Bart met de aanwezigen
de ‘Visie toekomst monumentale
kerken’. De opdracht aan de werkgroep was “Onderzoek of monumentale kerkgebouwen te zijner tijd
ondergebracht kunnen worden in een
stichting, om multifunctioneel gebruik
mogelijk te maken en zo de financiële
lasten minder zwaar op onze kerkelijke
gemeente te laten drukken”.
Bij de uitgangspunten voor het onderzoek is de werkgroep uitgegaan van:
✪ drie mogelijke scenario’s voor de
toekomst van onze monumentale
kerkgebouwen;
✪ visie voor middellange termijn
(binnen nu en tien jaar);
✪ verdere afname van de bezoekers
aantallen per kerkgebouw;
✪ contact met Commissie Erfgoed
Zeeland (gemeente SchouwenDuiveland).
DRIE SCENARIO’S MET VOOR- EN
NADELEN HEEFT DE WERKGROEP
UITGEWERKT
› I. Per locatie of voor alle drie de
monumentale kerken het oprichten
van een Stichting, die de gebouwen
gaat onderhouden, beheren en
exploiteren.
Voordeel: we blijven via de
stichting zelf eigenaar en houden
zo grip op gebouwen en subsidies.
Nadeel: we blijven verantwoordelijk
voor groot onderhoud en het huren
van het kerkgebouw van de stichting
voor het houden van kerkdiensten.
› II. Eigendom van alle of enkele van
onze monumentale kerkgebouwen
overdragen aan de Stichting Oude

Zeeuwse Kerken (SOZK), waarbij
voor de overgedragen kerk(en) een
lokale stichting wordt opgericht,
die de gebouwen gaat onderhouden
(klein onderhoud), beheren en
exploiteren.
Voordeel: eigendom gebouwen
gaat naar SOZK, die veel kennis
heeft van groot onderhoud,
exploitatie en het verkrijgen van
subsidies. Voorbestaan gebouwen
als kerkgebouw.
Donateurs in de dorpen leveren
een financiële bijdrage voor het
kerkgebouw.
Nadeel: PgSaZ is geen eigenaar
meer.
Huren gebouw van de stichting
voor het houden van kerkdiensten.
Mee te geven (financiële) bruidsschat aan SOZK.
› III. Voorlopig de komende jaren de
huidige status quo handhaven,
mede in verband met de onzekere
ontwikkelingen (o.a. kerkbezoek)
binnen de PgSaZ en de door de
gemeente Schouwen-Duiveland
op te stellen kerkenvisie.
Voordeel: opstellen eigen kerken
visie. Afwachten wat toekomst gaat
brengen.
Nadeel: weinig aandacht van de
burgerlijke gemeente voor mogelijk
‘vrijkomende’ gebouwen.
Toekomstige bestemming
gebouw(en) onzeker.
DE AANBEVELINGEN VAN DE
WERKGROEP VOOR DE MIDDELLANGE
TERMIJN (NU – TIEN JAAR) ZIJN:
1. Het starten van een pilotproject
voor eigendomsoverdracht van de
Corneliuskerk te Noordwelle aan
de Stichting Oude Zeeuwse Kerken.
Communicatie daarover met
gemeenteleden en andere
betrokkenen. Inzetten op multifunctioneel gebruik via lokale
Stichting.
2. Als deze pilot goed verloopt tevens
een zelfde project voor de Kerk van
Burgh in gang gaan zetten.

TENSLOTTE TREKT DE WERKGROEP
DE VOLGENDE CONCLUSIES:
1. onze kerkelijke gemeente wordt (is)
te klein voor vijf kerkgebouwen;
2. bezit en gebruik van kerkgebouwen
in de toekomst scheiden, mede om
groot monumentaal onderhoud te
vermijden;
3. er aan gaan werken om het eigen
dom van de Corneliuskerk te
Noordwelle en later mogelijk de
Kerk van Burgh over te dragen aan
de SOZK;
4. overdracht van monumentale
gebouwen aan de SOZK is de beste

garantie dat gebouwen als kerkgebouw blijven bestaan en
5. de visie van de werkgroep op de
toekomst van de Jacobuskerk te
Renesse en de Bethlehemkerk te
Scharendijke beslaat de lange
termijn ( tien tot vijftien jaar) is nu
buiten beschouwing gelaten.
DE AANWEZIGEN ONDERSTEUNEN
DEZE CONCLUSIES.
Aandacht wordt wel gevraagd voor
‘waterdichte overeenkomsten’ met de
SOZK inzake het behoud van de
monumentale kerkgebouwen (kerken

van de dorpen) en het blijvend kunnen
houden van de kerkdiensten. En met
een eventuele optie de gebouwen in
de toekomst weer terug te kopen.
Bart van Dam geeft voorts nog aan dat
het lijkt dat de gemeente SchouwenDuiveland zich actiever op gaat
stellen als het gaat over een kerkenvisie. Ook hoopt hij dat de SOZK snel
meer kerken in portefeuille gaat
krijgen om de gewenste / noodzakelijke grootte te krijgen. Dat laatste is van
belang voor het krijgen van landelijke
subsidies.
n

Jeugdraad Schouwen (JRS)
Woensdag 16 maart hebben verschillende mensen die zich voor de jeugd
inzetten in Haamstede, Renesse/
Noordwelle en Scharendijke met
elkaar om de tafel gezeten.
Met elkaar hebben we uitgewisseld
waar we zoal tegen aanlopen in het
jeugdwerk.
Het gevoel werd uitgesproken dat het
demotiverend werkt als je het idee
hebt dat je er alleen voorstaat of dat je
een kindernevendienst hoofdzakelijk
voorbereidt voor de kinderen die je zelf
meeneemt.
VERENIGD OP ÉÉN LOCATIE
En ik vond het bijzonder om zo al
met een grotere groep aan één tafel
te zitten en te ervaren dat we juist
niet alleen zijn! Het gevoel was toch
wel aanwezig dat het goed zou zijn
om het jeugdwerk gezamenlijk op te
pakken. We spraken daarom ook nog
even door over de vraag hoe dat er
dan in het ideale geval uit zou kunnen
zien. Gezegd werd dat op een zondag
een stukje met auto moeten reizen
niet zo’n probleem is. Dat zijn de
jonge gezinnen doordeweeks ook wel
gewend. De kinderen worden vaak
van hot naar her gebracht. En dus zou
het hen ook veel praktischer zijn als
een crèche, kindernevendienst en
tienerkerk op een zondag op één
locatie zou plaatsvinden. Die locatie
moet er dan wel op ingericht zijn
om dat goed te kunnen faciliteren.
Zodoende werd er in eerste instantie gedacht aan de Pelgrimskerk
in Haamstede en de Hoeksteen in
Scharendijke.

Ik vond het mooi om te zien hoe deze
bijeenkomst al direct meer energie
opleverde.
NIEUWE APP
We besloten dan ook aan het eind
van de avond om vanaf nu te spreken
van de Jeugdraad Schouwen (JRS).
En we hebben daarvoor alle deel-nemers van de avond samengebracht in
een speciale app. Verder spraken we
concreet af om het samenwerken te
oefenen met de dienst van Palmpasen
en ook om te kijken of we een groepje
jongelui bij elkaar konden brengen
om mee te doen aan de viering van
goede vrijdag in Renesse.

“... EEN KOSTBARE
GROEP LEDEN VAN
ONZE KERK DIE
ONZE AANDACHT
VERDIENT!“

NOG EEN INITIATIEF
Wat ik zelf ook mooi vond om te zien
is dat er daarna via de app ook nog
spontaan een ander gezamenlijk
initiatief ontstond. In Haamstede
wordt aan de jeugd met Pasen een
presentje gegeven. Toen de vraag
werd gesteld of ook de andere dorpen
mee wilden doen, werd daar direct
positief op gereageerd. Mooi om
te zien hoe we op deze manier de
jeugd mogen laten weten dat zij in
onze kerk welkom zijn, erbij horen en
vooral ‘bij elkaar’ horen!
BEELDVORMING
Trouwens nog een paar feitjes voor
uw beeldvorming over de jeugd. Want
Schouwen breed zijn er 58 kinderen
van 0-12 jaar en 50 jongelui tussen
de 13 en 18 jaar.
Al met al een kostbare groep leden
van onze kerk die onze aandacht
verdient! Ik hoop en bid dan ook van
ganser harte dat de jeugdraad een
goede stimulans zal zijn zowel voor
de leiding als voor de jeugd om in de
toekomst met veel plezier samen te
werken en Gods liefde te delen.
ds. Marco Boevé
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VERVOLG
In de volgende bijeenkomst van mei
zullen we dan weer bij elkaar komen
om te evalueren hoe deze samenwerking is bevallen. Ook zullen we dan
vooruitkijken naar hoe we aan het
gezamenlijk optrekken een vervolg
kunnen geven door het jeugdwerk
centraal te coördineren, faciliteren en
stimuleren.
• juni 2019
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Van het College van Kerkrentmeesters
Het college van kerkrentmeesters
heeft op dinsdag 26 april zijn tweede
vergadering van dit jaar gehouden,
waarin o.a. de volgende onderwerpen
zijn besproken:
JAARREKENING 2021
Dankzij het nodige voorwerk van onze
penningmeesters en onze accountant
lag er een prima werkstuk op tafel.
Wel moesten er nog wat knopen
worden doorgehakt inzake voorzieningen die het college wilde
treffen om de verwachte verliezen in
de komende jaren te kunnen
opvangen én om het voorziene grootonderhoud aan de kerkgebouwen te
kunnen financieren. Als het goed is,
treft u jaarrekening én balans aan in
dit blad.
FINANCIËLE MIDDELEN
Nu het college heeft vastgesteld
hoeveel van de financiële middelen
er contant zullen worden gehouden
voor verlies en onderhoud (50%), zal
gewerkt worden aan een Beleggingsstatuut om dat voor te leggen aan de
kerkenraad en daarna aan het CCBB.
Gesprekken zijn gaande met
vermogensbeheerders om te komen
tot nadere afspraken om een deel van
de financiële middelen te beleggen.
MONUMENTALE KERKGEBOUWEN
In de Verenigde vergadering van 26
maart jl. heeft het college het rapport
gepresenteerd dat is opgesteld
door een door het CvK ingestelde
commissie.
Nadat de vergadering hierop instemmend reageerde zal het college nu
nader gaan onderzoeken met
betrokken lokale leden welke stappen
vervolgens genomen kunnen worden.
JAARREKENING KOEBEL
Zoals gebruikelijk kreeg het college
de jaarrekening van de Stichting de
Koebel aangereikt. Door de coronaepidemie was het niet mogelijk een
positief resultaat te boeken en werd
aan de kerk geen huur betaald.
Hopelijk zal 2022 weer een volle
Koebel te zien geven en kan de huurbetaling worden hervat. We zijn het
bestuur van de Stichting erkentelijk
voor hun inspanningen.
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ONDERHOUD
In de Jacobuskerk is de nieuwe
verlichting aangebracht; een echte
verfraaiing! De Bethlehemkerk
beschikt nu ook over apparatuur om
de diensten uit te zenden; voor de
Jacobuskerk is een offerte aangevraagd
hiervoor.

Voor de Corneliuskerk is een nieuwe
verwarming besteld: het gehele
gebouw wordt straks met hete lucht
verwarmd.

Namens het College
Bart van Dam, voorzitter
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exploitatie 2021
x € 1.000
uitkomst

begroot

afwijking

50

73

-23

7

5

2

253

262

-9

8

7

baten onroerend goed
rente
bijdragen levend geld
opbrengst stichtingen

8

subsidies en bijdragen

15

incidentele baten
A totaal baten

8

5

5

338

348

-10

kerkgebouwen

68

64

4

overige eigendommen

25

16

9

afschrijving

6

6

0

predikanten

174

192

-18

kerkdiensten

14

16

-2

verplichtingen+bijdragen

19

24

-5

vergoedingen

13

16

-3

beheer+administratie

30

30

0

bankkosten+rente

5

2

3

toevoeging reserve SIM

7

7

0

B totaal lasten

361

373

-12

C regulier tekort A-B

-23

-25

2

verkoop onroerend goed
kosten hierop
vorming reserve pastoraat
vorming voorziening legaat

1.168
-16
-400
-30

toevoeging voorziening
onderhoud

-168

D totaal incidenteel

554

E netto resultaat C-D

531

globale analyse
ten opzichte van de begroting
x € 1.000
voordeel
gemis verhuur De Koebel
overige baten per saldo
vacature predikant

nadeel

saldo

14
4
18

overige lasten per saldo

6
22

20

2

Jaarrekening diaconie 2021
De jaarrekening van de diaconie over
2021 is vastgesteld in de diaconievergadering van 1 maart 2022 en
vervolgens goedgekeurd door de
kerkenraad in haar vergadering van
8 maart 2022.
In het overzicht treft u de samenvatting aan van deze jaarrekening.
In coronatijd bleek het niet eenvoudig
een begroting te maken en daarom is
het ook niet heel zinvol om begroting
en realisatie met elkaar te vergelijken.
Opvallend is de grote toename in
2021 ten opzicht van 2020 bij de
baten onder de post “levend geld”.
Enerzijds zijn de bijdragen van
gemeenteleden via kerkelijke en
vooral digitale collectes goed op peil
gebleven en anderzijds zijn er
in 2021 twee succesvolle acties
geweest: de actie “vakantietas” in het
voorjaar en de zomer en de actie voor
Dorcas in het najaar. Fijn dat we op
deze manier met elkaar het werk van
de diaconie levend houden.
Het exploitatietekort over 2021
bedraagt slechts € 823 en dat is
alleszins overkomelijk gezien de
vermogenspositie van de diaconie.
Het beleid is erop gericht dat we in de
exploitatie geen geld willen overhouden: alles wat binnenkomt wordt
besteed en voor noodhulp kunnen we
terugvallen op de reserves.
Voor vragen of opmerkingen over de
jaarrekening kunt u contact opnemen
met de voorzitter, Erik Landman, of de
penningmeester, Kees de Jonge. Hun
gegevens staan op de binnenzijde van
het voorblad in de colofon.
n

samenvatting
jaarrekening diaconie 2021
uitkomst

begroting

uitkomst

2021

2021

2020

in €

in €

in €

5.902

5.975

5.360

78

90

268

7.918

4.800

5.902

18.821

17.000

16.317

32.719

27.865

27.847

41 lasten eigendommen

362

400

398

44 lasten kerkdiensten/cathegese

256

50

24

1.713

1.800

1.820

148

350

185

80 baten onroerende zaken
81 rentebaten en dividenden
83 bijdragen levend geld
84 door te zenden collecten
totaal baten A

45 verplichtingen/bijdrage organen
47 kosten beheer en administratie

205

350

249

50 diaconaal werk plaatselijk

5.034

5.700

4.332

51 diaconaal landelijk

2.682

5.000

2.250

52 diaconaal wereldwijd

4.321

4.000

9.630

53 afdracht collecten (84)

18.821

17.000

16.317

33.542

34.650

35.205

-832

-6.785

-7.358

48 rente en bankkosten

totaal lasten B
resultaat C (A-B)
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Update Bootcamp Bosnië
Het is rustig geweest rond het onderwerp Bootcamp Bosnië. We weten dat
Covid-19 hier een belangrijke rol op
diverse vlakken heeft gehad. Geen
activiteiten met de jongeren.
Nu wij hopelijk het ergste achter de
rug hebben, gaan we weer proberen
activiteiten op te zetten. Maar eerst
willen wij jullie de laatste informatie
van onze contactpersonen uit Bosnië
niet onthouden.
De laatste twee jaren van Covid waren
niet zo makkelijk, en in Bosnië komt
alles harder aan.
Wij zelf blijven optimistisch denken,
wij doen ons best om onze positieve
energie goed te gebruiken.
Coronajaren waren ook jaren om te
kijken hoe je kan improviseren, hoe je
lokale gasten kan bereiken, en hoe je
in de nieuwe situatie kan “overleven”.
Nu is er in Bosnië een zeer hoge inflatie,
alles is veel duurder geworden en veel
jonge mensen gaan naar het buitenland om hun geluk te zoeken. Volgens
de prognose gaan meer dan 100.000
mensen Bosnië verlaten.
In de nacht van 22/23 april heeft ook
een aardbeving in Herzegovina plaatsgevonden, gelukkig niet heel erg: maar
toch met veel materiele schade, en de
huizen in de afgelegen gebieden zijn
niet van al te beste kwaliteit, zoals wij
zelf gezien hebben.
Goga & Elmir zijn pas sinds begin april
op hun stekje en zijn nu bezig met alle
voorbereidingen voor het seizoen. De
stand van zaken bij de kaasboer hoog
in de bergen is nog niet bekend, maar
ze verwachten door de inflatie van alle
bouwmaterialen en andere benodigde
dingen die veel duurder zijn geworden,
dat er nog werk te doen is.
Afgelopen november zijn er in de streek
rond Konjic & Glavaticevo ernstige
overstromingen geweest. Net buiten
het dorp van de basisschool, waar de
Bootcampers het speeltoestel hebben
gerealiseerd, is de rivier zo sterk
gestegen dat een forellenrestaurant en
de bijbehorende kwekerij zijn verwoest.
Momenteel is de eigenaar weer
begonnen aan de wederopbouw.
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“WIJ ZELF BLIJVEN
OPTIMISTISCH
DENKEN,
WIJ DOEN ONS BEST
OM DEZE
POSITIEVE ENERGIE
GOED TE
GEBRUIKEN.

“

Graag willen wij in de zomerperiode
weer een ronde met pakketten voor
de hulpbehoevenden laten rondbrengen. Zeker de arme gezinnen
hebben door de inflatie erg hoge
uitgaven voor o.a. levensmiddelen.
Basisproducten zoals olie kosten nu
nog meer dan in Nederland, iets
wat een aantal jaren geleden niet
denkbaar was.
Op de website van de kerk staat een
aantal recente foto’s uit Bosnië. Deze
zullen aangevuld worden met nieuwe
foto’s bij meer info over de mogelijke
projecten voor deze zomer.

De reis erheen zoals 3 jaar terug voor
het laatst is geweest, zal ook deze
zomer niet plaatsvinden. De voorbereidingen vragen een langere
termijn dan een enkele maand, dus
zullen wij moeten kijken hoe wij
vanuit hier onze steun kunnen
voortzetten.
Mede namens alle betrokkenen van
Bootcamp Bosnië,
Erwin van Wijk
Erwinvanwijk64@gmail.com

n

In memoriam
In Gods hand geborgen
Psalm 31 (nieuwe berijming)

Pinksteren

Op 3 mei j.l is overleden Evert Hop. Hij woonde met
Joke aan de Zeedahliaweg 9 in Renesse. Evert is 79 jaar
geworden. Nog maar kort geleden mocht hij met Joke
hun 55 jarig huwelijksfeest vieren. En samen wonen ze
al 50 jaar op de kop van Schouwen.
Evert is een actief en betrokken lid geweest van onze
kerkelijke gemeente. Ook de laatste jaren nog was hij
actief betrokken bij de Gebedskring en bij Meet&Greet
en verzorgde hij de wekelijkse bloemengroet vanuit de
Pelgrimskerk.
In december 2021 kwam het nieuws dat hij ongeneeslijk ziek was. Evert heeft dat moedig gedragen in het
geloof en vertrouwen op God. Tijdens de Dankdienst
voor zijn leven op zaterdag 7 mei stonden de woorden
Verdriet, Dankbaarheid en Verwachting centraal.
Evert had zelf alles voorbereid voor de dienst en veel
steun gehad aan Psalm 31 die centraal stond. Ik citeer
daaruit de volgende woorden:
mijn angsten kent U en mijn zorgen
uw goedheid is mijn toeverlaat
uw trouw de vriend die met mij gaat
ik juich, ik ben in U geborgen
Moge de nagedachtenis van Evert ons allen tot zegen
zijn en moge de Eeuwige God Joke en de kinderen en
kleinkinderen nabij zijn.

Gods Geest daalt in jou neer
En zet je in vuur en vlam.
Gods Geest leert je een Nieuwe Taal
De taal die iedereen verstaat.
Gods Geest die als Verlosser kwam
En jouw hele wereld overgaat.
Gods Geest leert jou Zijn eigen Taal
Ineens spreek je elk woord dat nodig is.
Gods Geest leert jou Zijn eigen Taal
De taal die iedereen begrijpt.
Gods Geest leert iedereen Zijn Taal
De taal die LIEFDE heet.

Evert zijn
betrokkenheid bij
de kerk was zó groot
dat op de voorkant
van zijn rouwkaart
de Pelgrimskerk
staat afgebeeld.

L. N.

• juni 2022
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Berichten uit de Pelgrimskerk
MARKT PELGRIMSKERK

ZATERDAG 4 JUNI PINKSTER

We zoeken nog mensen om te helpen: op terras, achter kraam.
Wil je helpen? Bel of neem contact op met Paula Smit: 0611641827
Inleveren prijsjes voor rad en uw zelfgebakken cake of
taart graag:
vrijdag 3 juni 13.00-1600 uur en tussen 19.00 en 21.00 uur
in de Pelgrimskerk

Scoor je koopjes en kom gezellig even langs 4 juni vanaf 9.00 uur

KERK EN (GE)ZIN

OPBRENGST: GIRO 555

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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TERUGBLIK OP DE PALMZONDAG
Wat een bijzonder moment voor de
hele PG Schouwen aan Zee. Een stampvolle kerk met bijna 40 kinderen, die
met groot enthousiasme met hun
prachtige Palmpasenstokken de kerk
binnenkwamen.
En daarna de ontroerende Belijdenis
van Kees Boevé. Hij schreef zelf een
eigen geloofsbelijdenis en las hem
voor en werd zowel in de Hebreeuwse
als ook in de Nederlandse taal
gezegend en toegezongen.
Mooi en bijzonder om zo samen het
begin van de Stille Week te vieren op
weg naar Pasen.
n

PINKSTEREN
In de Pinksterdienst op zondag 5 juni
musiceren de jongeren van de Witte
Toekomst bij ons o.l.v. Milou
Antheunisse. Ze zijn al druk aan het
oefenen en we gaan er samen weer
een mooie dienst van maken.
ZOMERPERIODE
In de zomermaanden juli en augustus
willen we bij goed weer de diensten
buiten houden op de Prinsenhoeve,
Hoogenboomlaan 19, Renesse. Het is
fantastisch dat dit weer kan. Daarom
zal onze Nieuwsbrief in de maanden
juni, juli en augustus weer wekelijks
verschijnen.
Ook zal er in onze kerk weer een paar
keer Maandagavondzang zijn.
Reserveert u maar vast in de agenda
25 juli en 1 en 8 augustus.

AFSCHEID EN BEVESTIGING
De kerkenraad heeft in de vacature
van Erik Landman inmiddels Bea Flach
bereid gevonden om vanaf september
zijn taak als diaken over te nemen.
Het afscheid van Erik als diaken en de
bevestiging van Bea zal plaats vinden
op zondag 21 augustus om 10.00 uur
’s ochtends.
HUWELIJK
Machiel Hanse en Asia Wasilewicz,
Zeeanemoonweg 43, zijn in februari
getrouwd. Op woensdag 1 juni wordt
hun huwelijk kerkelijk bevestigd en
gezegend in aanwezigheid van hun
wederzijdse families.
Vanaf deze plaats vast onze hartelijke
felicitaties.
ds. Harry Smit

n

In memoriam
Op vrijdag 1 april 2022 is overleden
Leendert Adriaan Verhage. Leen
woonde aan de Duinoordweg. in zijn
werkzame leven was hij gemeenteambtenaar. Hij was getrouwd met
Maatje, die al vele jaren woont in de
Cornelia in Zierikzee. Zij was 2 dagen
in de week bij Leen en Leen was 2
dagen in de week bij haar. Zo konden
ze toch elke week 4 dagen samen zijn.
Leen kreeg uit zijn eerste huwelijk twee
dochters en uit zijn huwelijk met
Maatje een zoon. Een van de kleindochters vertelde dat ze een opa had
die vaak over vroeger vertelde en graag
een grapje maakte.
Donderdag 7 april was er in de Pelgrimskerk een dankdienst voor zijn leven en
aansluitend hebben we Leen begraven
op de begraafplaats Vredehof in
Haamstede. Hij is 88 jaar geworden.
We bidden om Gods nabijheid voor
zijn vrouw Maatje en voor zijn dochters

schouder wordt gelegd. In elke hand die
jou helpt, Ik ben er echt.”
We bidden in deze dagen om Gods
Geest van liefde voor Teun en voor de
Op maandag 4 april is overleden
kinderen en kleinkinderen.
ons geliefde gastlid Elly Langerak. in
We gedenken Elly met liefde in ons
Woerden. Tegelijk woonden ze al 46
jaar lang in het voorjaar en de zomer bij midden.
ons in Haamstede. Elly was zeer
Op Witte Donderdag 14 april is
betrokken bij onze kerkelijke gemeente
overleden Pieternella Wilhelmina van
en deed ook mee aan allerlei activiteiten zoals de Pinkstermarkt. Kort voor de Dam – van Ast. Nel was officieel lid van
de Hervormde Gemeente Haamstede
Coronacrisis heeft ze samen met Teun
een prachtig glas-in-lood raam gemaakt en gastlid van de Pelgrimskerk.
Ze woonde aan de Hogezoom 5b en
voor onze stilteplek achter in de kerk.
verhuisde de laatste weken van haar
Maandag 11 april was er in de Opstanleven naar Capelle aan de IJssel in de
dingskerk in Woerden een Dankdienst
buurt van haar naaste familie.
voor het leven van Elly en aansluitend
Op vrijdag 22 april is er in besloten
is ze begraven op de begraafplaats
familiekring afscheid van haar
Rijnhof in Woerden. Elly is 75 jaar
genomen.
geworden. Boven haar rouwkaart staat:
We gedenken haar met liefde.
“Ik ben er”, zegt God, “als je huilt om de
Nel van Dam is 84 jaar geworden.
pijn. Ik troost als jij jezelf niet kan zijn.
Ik ben er, in iedere arm die op je
Heleen en Anja en zijn zoon Leon en de
kleinkinderen.

Koninklijke onderscheiding
Op dinsdag 27 april 2022
is aan Piet Rotte een koninklijke
onderscheiding uitgereikt door
burgemeester Van der Hoek van
Schouwen-Duiveland.
HEUGLIJKE GEBEURTENIS
Langs slinkse wegen was Piet naar de
Pelgrimskerk gelokt, waar kinderen,
kleinkinderen, verdere familieleden
en genodigden al aanwezig waren om
de heuglijke gebeurtenis bij te wonen.
VELE VERDIENSTEN
De burgemeester vermeldde in zijn
toespraak de vele verdiensten van
Piet die er toe hadden geleid dat hij
werd benoemd tot Lid in de Orde van
Oranje Nassau:
jarenlang ouderling, veel oog voor
ouderen, weeksluiting in de Duinen,
tafeltje dekje, rijden buurtbus en zijn
meer dan dertig jaar lidmaatschap
van Muziekvereniging Witte van
Haamstede.
“Na de dageraadsdienst in de Pelgrimskerk
opik1e
Paasdag
genoten
“Doe
dat
allemaal”
was de verraste
de kerkgangers van een heerlijk paasontbijt”.
reactie van Piet na al deze loftuitingen.
Jazeker, en daarom deze welverdiende
koninklijke onderscheiding!!
n

Kunstschouw
Tijdens de week
van de Kunstschouw is ook
de Pelgrimskerk
geopend.
Al een aantal jaren
mogen wij vele
gasten welkom
heten om kunst
én gebouw te
bewonderen.
Op maandag
13 juni t/m
zaterdag 18 juni
staan de deuren
wijd open van
13.00 – 17.00 uur;
bezoekers
kunnen dan
prachtige beeldhouwwerken van de
hand van kunstenares Elly Mes
bewonderen, evenals haar
14 schilderijen die in de kerk
aanwezig zijn. Middels borden die aan
de Hogezoom en de Kloosterweg
geplaatst zijn wijzen we u de weg naar
deze fraaie expositie:
Platboslaan 14 in Haamstede
(tegenover de stoplichten).

Hartelijk welkom!

n
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Berichten uit de Kerk in Burgh
Onlangs, tijdens de koffieochtend voor senioren hadden we ‘t even over het boek
van koningin Wilhelmina: “Eenzaam, maar niet alleen”.
Toch een vreemde titel, je leest erin: ik ben wèl eenzaam, maar voel me niet
alleen.
Ik zou ‘t liever maar anders zeggen: wèl alleen, maar eenzaam. (Ik ben
vaak alleen, dat is niet erg, maar erg is ‘t, als ik me eenzaam voel.)
Op de steen van Kees en Fientje Hogewoning op ‘t kerkhof in Burgh
staat “Tweezaam is de mens”, dat drukt goed uit, dat iemand die
eenzaam is, iemand nodig heeft.
Eenzaam vraagt om tweezaam.

Niet eenzaam

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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Alleen zijn betekent niet eenzaam;
alleen zijn geldt niet als een straf;
alleen zijn met mooie gedachten:
gedachten neemt niemand je af!
Alleen zijn met dierbare doden,
alleen met herinnering
aan tijden die lang reeds voorbij zijn,
aan alles wat kwam en wat ging;
alleen, ongestoord in je kamer,

de dingen vertrouwd om je heen;
een rustig en zuiver geweten…
dàn ben je gelukkig, alleen!
Wie zo`t alleen zijn beleeft
die klaagt niet om eenzame dagen
die steeds weer om tweezaamheid
vragen,
die heeft zich verzoend met het lot;
die leeft in vertrouwen op God..

Agenda
Seniorenkoffie

11 mei Seniorenkoffie
Pelgrimskerk
10 uur

8 juni

19 mei Meet and Greet
Pelgrimskerk
17.30 uur

24 juni Koffie met Noten

En voor één keer op een andere
vrijdag vanwege vakantie:
3 juni Koffie met Noten
Burgh
10 uur

21 juli Meet and Greet

16 juni Meet and Greet

13 juli Seniorenkoffie

22 juli Koffie met Noten
n

Oproep
Zou `t helpen?
Een oproep.

We kunnen toch niet altijd maar weer
Jan Glaubitz aan z`n jasje trekken.

Soms gebeurt het, dat iemand naar de
kerk wil, maar er niet kan komen.
Soms gebeurt het, dat iemand graag
naar Koffie met Noten wil, maar er
niet kan komen.
Soms gebeurt het, dat iemand graag
naar de seniorenkoffie wil, maar er
niet kan komen.

De vraag is, of iemand bereid is af en
toe eens te rijden.
Zou `t helpen?

Tel. nr. 0111 - 65 1708
Wim Hack, Marijke van Reenen.

n

Videorealisatie in Burgh
De afgelopen maanden hebben Julius Hasper en Johan Vredebreght
enorm veel werk verricht om naast geluid nu ook beeld via “kerkdienst
gemist” te kunnen uitzenden.
Om geld te besparen hebben zij de kabels getrokken, waarna Relisound
de apparatuur heeft kunnen aansluiten.
Daarom willen wij beide noeste werkers in het zonnetje zetten!
Jaap den Hollander (kerteam Burgh)

n

Nog een beeldende aanvulling uit Haamstede...
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Protestantse gemeente Schouwen aan Zee-Oost

Corneliuskerk
Dorpsring 33
4326 AB Noordwelle

Bethlehemkerk
Bethlehemplein 4
4322 BP Scharendijke
0111-672452

Jacobuskerk
Kromme Reke 7
4325 AL Renesse

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

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

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

Uit de pastorie
Ons eerste Pasen in Schouwen aan Zee
ligt achter ons. En wat een bijzondere
week is dat geweest! Het begon
natuurlijk allemaal met een heel
bijzonder moment voor ons
persoonlijk. De belijdenis van het
geloof door Kees op Palmpasen in een
gezamenlijke dienst. In veel opzichten
een feest! Ik hoorde dat er maar liefst
240 mensen in de kerk waren. En als ik
zo snel even telde, waren er meer dan
30 kinderen die met palmpaasstokken een rondje door de kerk
mochten maken. Maar het heeft ons
(ik mag ook namens Alma spreken)
hart geraakt dat Kees zich hier
welkom voelt in de kerk. Want wij
hebben nogal wat met hem
meegemaakt. En het is niet vanzelfsprekend dat iemand met het
syndroom van down welkom is.

Bank Scharendijke:
NL03 RABO 0357 8223 31
t.n.v. PG Schouwen aan Zee

HET GEWENSTE ANTWOORD
In de dienst zelf raakte ons de vraag
die aan de gemeente werd gesteld:
Willen jullie Kees dragen in het geloof
en waar nodig tot steun zijn en hem in
jullie gebeden gedenken? Het is
ontroerend om dan zo’n volmonding:
Ja, dat willen wij als antwoord te
horen. Want vaak voelt het voor ons
als een eenzame strijd om een goede

Bank Renesse-Noordwelle:
NL79 RABO 0357 807286
t.n.v. PG Schouwen aan Zee

plek voor hem te zoeken waar hij
gezien wordt als zichzelf. Daarom ook

Pastoraat Renesse-Noordwelle
Adrie de Goede
Tel. 06-101 208 94
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bijzonder hoeveel mensen hem na
afloop van de dienst de hand hebben
geschud. Kees is overladen met lieve

kaartjes, boekjes, bloemen en cadeautjes. Hartelijk dank daarvoor!
Een klein detail is trouwens ook nog
dat de dienst via het internet ook
heel goed is gevolgd. Bijzonder dat
vrienden, familie en mensen uit onze
vorige gemeente dit ook ‘gewoon’
hebben kunnen meemaken. Ook van
hen hoorden we dat dan daarna via
een of ander berichtje. En eigenlijk

heb ik alleen maar positieve woorden
over deze dienst gehoord.
Het was voor iedereen een geweldige
bemoediging. Dit kan er dus gebeuren
als we met z’n allen willen komen!
Jong en oud samen. Verzameld uit
alle dorpen. En ook nog bereikbaar
voor wie er niet bij kunnen zijn via
internet!
EEN MOOI TOEKOMST PERSPECTIEF
Ik vind het een mooi voorproefje op
de toekomst! Het smaakt mij naar
meer. En ik hoor ook van verschillende
kanten toch de vraag komen of we dit
niet vaker kunnen doen.
Gezamenlijke diensten, misschien
wel afwisselend in de verschillende
gebouwen. Een gedachte om eens te

laten bezinken. Hoe zou het in de
toekomst kunnen gaan? Als het gaat
als met Palmpasen, wie kan daar op
tegen zijn? Maar goed, dit was nog
maar het begin van een prachtige stille week die uitliep op eerste paasdag.
Ik heb mijn best gedaan om zoveel
mogelijk mee te maken. En ik heb van
alle diensten genoten. De Goede Vrijdag met muzikale medewerking van
het dubbelkwartet en lezingen door
13 jongeren uit Haamstede, Renesse
en Scharendijke wil ik toch wel in het
bijzonder noemen. Geweldig om dit
te mogen mee maken! Daarnaast ook
nog een hele mooie woensdagmiddag
met een paasmaaltijd voor de ouderen
uit Renesse, Noordwelle en Scharendijke.
Gelukkig dat er weer zoveel mogelijk

is. Gelukkig en dankbaar mogen we
ook zijn dat er vrijwilligers zijn die
kosten nog moeite sparen! Een zegen
dat we de vrijheid hebben om dit te
kunnen doen, met zoveel ellende in
de wereld gaande. Deze goede
ervaringen met Pasen geven me
moed. Ik hoop dat we dit gevoel
blijven vasthouden: Het gevoel van
verbondenheid en de bereidheid om
de samenwerking te zoeken over de
grenzen van ons eigen dorp en kerkgebouw heen. Dit Pasen markeerde
ook ongeveer mijn eeerste half jaar
in Schouwen aan Zee. Op naar het
volgende half jaar!
Een hartelijke groet,
Ds. Marco Boevé

n

Paasmaaltijd
De Paasmaaltijd die op 13 april in
het Dorpshuis van Renesse werd
gehouden, was een groot succes.
Voor de eerste keer waren alle
senioren van Schouwen aan Zee Oost
uitgenodigd.
Iedereen was enorm blij elkaar weer
te zien en te spreken en het was
geweldig dat er zoveel nieuwe
gezichten waren.

Jur Heeres opende de middag en
Kees Groenleer verzorgde de
muzikale begeleiding bij het zingen
van de liederen. Het menu bestond
uit een heerlijke soep, gevolgd door
een uitgebreide broodmaaltijd en een
dessert als afsluiting.
Aan het einde van de maaltijd kregen
alle gasten een prachtig paasstukje
gemaakt door Annie Plandsoen.

Annemarie Heiligers las een passend
Paasgedicht voor en ds. Marco Boevé
sloot de middag af.
Alle helpende handen, makers van
soep, baksels enz. enz. die deze maaltijd weer tot een groot succes maakten, kregen als blijk van waardering
een bos tulpen. Fantastisch dat zoveel
mensen zich weer ingezet hebben om
deze traditie levend te houden.
n
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Afscheid ambtsdragers
Zondag 1 mei namen drie ambtsdragers van de PG schouwen aan Zee
Oost afscheid in een gezamenlijke
dienst in de Bethlehemkerk.
Huib van der Klooster was meerdere
periodes actief in de kerkenraad,
veelal als diaken, maar zijn laatste
functie was het voorzitterschap van
de kerkenraad. Daarnaast is hij onder
meer dirigent van het koor Sursum
Corda, begeleidt de gemeentezang
op het orgel, draagt zorg voor de
verspreiding van de Nieuwsbrief, is
redactielid van Erbij! en werkt mee
aan de beamerpresentaties tijdens de
diensten.
Hans Lemkes is meerdere periodes
actief geweest als ouderling, als
ouderling-kerkrentmeester, was nauw
betrokken bij de voorbereidingen
voor de fusie, was voorzitter van het
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kerkteam, voorzitter van de
beroepingscommissie, betrokken bij
het ontwerp van het plein rond de
Bethlehemkerk en nog vele andere
zaken.
Lex Veenstra heeft alle ambten binnen
de kerkenraad bekleed: ouderling,
diaken en kerkrentmeester.
Is daarnaast geweldig goed in het
organiseren van acties; voor de
individuele medemensen in nood
maar ook op grotere schaal zoals
acties ten goede van de Voedselbank
enz.
Kortom, ambtsdragers waarop het
predikaat “schaap met vijf poten” zeer
zeker van toepassing is. Ambtsdragers
die de aan hen toebedeelde talenten
volop ingezet hebben voor onze
gemeente en daarmee meebouwden
aan Gods kerk.

De kindernevendienst bood hen
prachtig gedecoreerde vogelhuisjes
aan vergezeld van de tekst uit Psalm
84: 4 en 5: Zelfs de mus vindt een
huis en de zwaluw een nest waarin zij
haar jongen neerlegt …en verder.
De partners kregen een bos bloemen
als dank voor de gegeven steun.
Tevens kreeg Ineke Veenstra een
presentje van de kindernevendienst.
Jarenlang was zij het steunpunt van
de kerk in Noordwelle en bracht
bloemen bij vele jarigen, jubilarissen
en zieken als teken van meeleven.
Ds. Boevé sloot af met een gebed
waarin hij God dankte voor de toewijding waarmee allen de aan hen toevertrouwde taken op zich genomen
hebben.
n

Berichten uit de Bethlehemkerk
Geweldig om na twee jaar weer Pasen te kunnen vieren
in een volle kerk

Vol enthousiasme zongen ze hun
liederen. Aan het eind zong alweer
een volle kerk mee met het ‘U zij de
glorie, opgestane Heer’.
Wij zijn blij dat Annemarie Stouten dit
koor wil dirigeren en het is geweldig
hoe gedisciplineerd de kinderen zijn.
We boffen maar met professionals als
Annemarie en Marien Stouten!
We hebben sinds kort ook beeld naast
geluid bij alle diensten in de
Bethlehemkerk. U kunt de diensten
dus ook bekijken. Het kinderkoor kunt
u ook terugkijken op
www.kerkdienstgemist en dan naar
Scharendijke.
n

Als toegift vierden we ook nog Pasen met het concert van het kinderkoor.

Er waren dit
jaar veel
solozangertjes.

De nieuwe paaskaars werd binnengebracht en de
blazers lieten horen dat Jezus is opgestaan.
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Berichten uit de Jacobuskerk
en de Corneliuskerk

PINKSTEREN:
WE VERHEUGEN ONS OP WEER
EEN FEESTELIJKE DIENST:
HIJ HEEFT ONS NIET ALS WEZEN
ACHTERGELATEN,
MAAR DE HEILIGE GEEST,
DE TROOSTER, GEZONDEN.
PAASKAARSEN
Met Pasen werden de nieuwe Paaskaarsen de kerk binnengebracht en
daarmee kregen de oude Paaskaarsen
een tweede bestemming.
De Paaskaars van Noordwelle werd
ter bemoediging gebracht bij Betsie
Paap-Wondergem. Vanuit Renesse
wordt de Paaskaars gebracht bij Coby
en Willem Kalis, Ellemeet. Onlangs is
Willem, na een langdurige ziekenhuisopname, ter revalidatie overgebracht
naar de Cornelia in Zierikzee. Zodra
hij van daar naar huis mag, wordt de
Paaskaars van de Jacobuskerk bij hen
thuisgebracht.
CONTACTPERSOON NOORDWELLE
Ineke Veenstra heeft haar rol als
contactpersoon voor onze gemeente
voor de mensen in Noordwelle
neergelegd. Lange tijd bezorgde zij als
teken van meeleven de bloemen bij
jarigen, jubilarissen of zieken. Nu haar
man Lex ook zijn functie als ambtsdrager heeft neergelegd, kunnen zij
van wat meer vrije tijd gaan genieten.
Wij danken Ineke heel hartelijk voor
haar inzet en zijn erg blij dat Marlies
Deurloo haar taak heeft overgenomen.
n
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Zomeropenstelling Jacobuskerk Renesse
Vanaf mei is de kerk elke woensdag
tijdens de weekmarkt geopend van
10.00 – 13.00 uur en in de maanden
juli en augustus van 10.00 – 14.00
uur. Bovendien opent de kerk haar
deuren in het hoogseizoen tijdens de
avondmarkten.
Evenals de Corneliuskerk is ook de
Jacobuskerk een locatie van de Kunstschouw.
Eén van de kunstenaars is
Irma Frijlink, zij “tekent” met de
naaimachine op vilt en snijdt
vervolgens delen uit.
U kunt haar werk bekijken via
www.irmafrijlink.nl.
Tijdens de Kunstschouw presenteert
zij twee projecten; een hommage aan
de “gevallen vrouw” en werken uit
haar project “de verstotenen”.

Cindy van Woudenberg is de andere
kunstenaar.
Haar werk bestaat uit tekeningen
op papier met gemengde techniek:
meestal aquarel en potlood.
Haar interesse ligt bij ons menselijk
bestaan: met name de kwetsbare
kantelpunten in ons leven. Hiervoor
gebruikt ze de non-verbale taal van
het lichaam. Zie ook
www.cindyvanwoudenberg.nl.
Na de Kunstschouw komt er een permanente expositie van lokale
kunstenaars met als thema
“Schouwen”.
Tijdens de openstelling van de kerk is
het ook mogelijk de toren te
beklimmen.

In memoriam

Zomeropenstelling
Corneliuskerk Noordwelle

Op 17 maart overleed op 73-jarige
leeftijd dhr. Johannes Schoonaard,
Lindelaan.
Toen de rouwstoet op 23 maart
vertrok naar het crematorium in
Middelburg, luidden de klokken van
de dorpskerk.
Op 21 april is op 100-jarige leeftijd
overleden dhr. Koos Fluijt. Met hulp
van zijn schoondochter Marjan,
woonde hij nog zelfstandig en tot
voor kort reed hij nog op zijn scootmobiel.
In december jl. vierde mijnheer
Fluijt zijn 100e verjaardag, en
plantte hij samen met de
burgemeester een herdenkingsboom in Sirjansland, waar hij zijn
jeugd doorbracht.
Voorafgaand aan de crematie,
luidden de kerkklokken van de
Jacobuskerk.

Ook de exposities in de Corneliuskerk genieten veel belangstelling.

Zoals elk jaar is ook deze zomer de
kerk van Noordwelle weer dagelijks
geopend van 10.00 -17.00 uur om
binnen te kijken, stil te zijn of een
kaarsje te branden.

Concerten
Gelukkig kunnen er ook weer concerten gegeven en bezocht worden.
Jacobuskerk Renesse:
7 juli: Klarinetensemble Zierikzee met
bijzondere bijdrage van Petra Warnar
(zang).
4 augustus: Kaleidoscope o.l.v.
Liesbeth Franken
Een programma vol afwisseling van
Franse chansons naar Ierse hymnes,
Amerikaanse folksongs en gospel,
Jiddische en Sefardische liederen
11 augustus: duo “Gabriele & Julio”
Programma bestaande uit Celtic Folk
songs en eigen liedjes.
Corneliuskerk Noordwelle:
21 juli: Encore o.l.v. Harry Schroevers,
Accordeon ensemble. Van klassiek tot
pop.
Alle concerten beginnen om 20.00 uur.
De toegang is vrij, er wordt een
openschaal-collecte gehouden als
tegemoetkoming in de kosten.
n

Van Pinksteren tot Monumentendag,
behalve als de kerk in gebruik of
verhuurd is. In deze tijd is de Kunstschouw een hoogtepunt en gelukkig
kan deze dit jaar weer doorgaan.
Vier exposanten met verschillend
werk geven de ruimte van 11 t/m 19
juni een extra dimensie.
VEEL BELANGSTELLING
Elke dag stappen mensen van de fiets
of onderbreken hun wandeling om
de kerk binnen te gaan. Volgens een
rooster opent en sluit een vrijwilliger
de kerk, er is verder geen toezicht.
Dat gaat gelukkig al die jaren goed en
voorziet in een duidelijke behoefte,
die mensen ook uiten in het gastenboek. ‘Fijn dat de kerk open is!’ lezen
we vaak.
EXPOSITIE MET DIEPE INHOUD
Dit jaar is er nog iets extra’s.
De foto-expositie QUEER!. In juli en
een deel van augustus stellen
5 jongeren zich voor via hun
portretten op panelen en in een
informatieboekje.

“AL JONG MOESTEN
ZE OMGAAN MET ANGST
VOOR AFWIJZING,
UITSLUITING
OF PESTEN...

“

Deze LHBTI’ers hebben perioden in
hun leven gekend dat het leven geen
zin meer leek te hebben en een sterk
gevoel daar met niemand over te kunnen praten.
Al jong moesten ze omgaan met angst
voor afwijzing, uitsluiting of pesten,
problemen met familie en bovenal de
worsteling om zichzelf te accepteren.
De expositie is een initiatief van het
Anti Discriminatie Bureau Zeeland in
samenwerking met Zeeland Zonder
Zelfmoord.
Ook al kent u de Corneliuskerk misschien al van binnen, deze expositie is
een nieuwe blik waard!
Marlies Deurloo,
gastvrouw Corneliuskerk.

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

22 MEI
Eerste collecte: Nomen
Nescio
ziekenomroep
Tweede collecte: Kerk

Bethlehemkerk
Ds. C. Haasnoot
Kerk in Burgh
Ds. P. Schelling
Jacobuskerk
Ds. M. Boevé
Pelgrimskerk
Ds. J. de Vries
26 MEI
HEMELVAARTSDAG
Eerste collecte: ZWOproject
Delta voor Indonesië
Tweede collecte: Kerk

Corneliuskerk
Ds. E. Rietveld
Gezamelijke dienst
Pg Schouwen aan Zee
29 MEI
Eerste collecte: Diaconie
Tweede collecte: Kerk

Bethlehemkerk
Ds. K. v.d. Jagt
Kerk in Burgh
Drs. H. v. Laren
Jacobuskerk
Ds. J. v.d. Kooij
Pelgrimskerk
Ds. H. Smit

‘Maar wanneer de heilige Geest
over jullie komt, zullen jullie
kracht ontvangen en van mij
getuigen in Jeruzalem, in heel
Judea en Samaria, tot aan de
uiteinden van de aarde.’
Toen hij dit gezegd had, werd hij
voor hun ogen omhooggeheven
en opgenomen in een wolk, zodat zij hem niet meer zagen.
Handelingen 1 : 8,9
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5 JUNI
PINKSTEREN
Eerste collecte:
KIA Zending
Tweede collecte: Kerk

Bethlehemkerk
Ds. M. Boevé
Kerk in Burgh
Ds. J. Klijnsma
Jacobuskerk
Ds. P. Overduin
Pelgrimskerk
Ds. H. Smit
12 JUNI
Eerste collecte:
Stichting door Zeeland

Tweede collecte: Kerk

Bethlehemkerk
Ds. E. Rietveld
Kerk in Burgh
Ds. W. Jansen
Jacobuskerk
Ds. M. Boevé
Pelgrimskerk
Ds. G. Zomer
19 JUNI

Jacobuskerk 11.00
uur
Duitse dienst
Pelgrimskerk
Ds. H. Smit
10 JULI
Eerste collecte: Voedselbank
Schouwen-Duiveland
Tweede collecte: Kerk

Bethlehemkerk
Ds. B. Boersma
Kerk van Burgh
Werkgroep Liturgie
Jacobuskerk
Ds. C. Haasnoot
Pelgrimskerk
Ds. M. Zandbergen

Bethlehemkerk
Ds. M. Boevé
Kerk van Burgh
Ds. K. v.d. Jagt
Jacobuskerk 9.30 uur
Ds. C. Biemond-Spek
Jacobuskerk 11.00
uur
Duitse dienst
Pelgrimskerk
Ds. H. Smit

26 JUNI

17 JULI

Eerste collecte:
KIA Binnenlands diaconaat
Tweede collecte: Kerk

Eerste collecte: Edukans
Tweede collecte: Kerk

Eerste collecte: Bootcamp
Tweede collecte: Kerk

Bethlehemkerk
Gezamenlijke dienst
Schouwen aan Zee
Oost
in de Corneliuskerk
Kerk van Burgh
Ds. M. Diepenbroek
Corneliuskerk
Ds. M. Boevé
Gezamenlijke dienst
Schouwen aan Zee
Oost,
viering Heilig Avondmaal
Pelgrimskerk
Ds. C. Haasnoot
3 JULI
Eerste collecte: Diaconie
Actie vakantietas
Tweede collecte: Kerk

Bethlehemkerk
Ds. K. v.d. Jagt
Kerk van Burgh
Ds. J. Klijnsma
Jacobuskerk 9.30 uur
Ds. M. Boevé

Bethlehemkerk
Dhr. C.R.P. Bakker
Kerk van Burgh
Werkgroep Liturgie
Jacobuskerk 9.30 uur
Nog niet bekend
Jacobuskerk 11.00
uur
Duitse dienst
Pelgrimskerk
Ds. W. v.d. Kooij
24 JULI
Eerste collecte: Diaconie
Tweede collecte: Kerk

Bethlehemkerk
Ds. M. Boevé
Kerk van Burgh
Ds. P. Overduin
Jacobuskerk 9.30 uur
Ds. J.F. Klijnsma
Jacobuskerk 11.00
uur
Duitse dienst
Pelgrimskerk
Ds. H. Smit

