
Informatieblad van de 
Protestantse gemeente Schouwen aan Zee 
4e jaargang nr 4, augustus 2022

Erbij!



KERKENRAAD

Dagelijks bestuur (Moderamen)
Egbert Rietveld, voorzitter
06 34104659
ds.e.j.rietveld@gmail.com
Letty Simons
06 57581448
lettysimons@zeelandnet.nl                                                                                                                                               
Ferry ter Mors, scriba 
0111 408197
scribapgschouwen.aan.zee@gmail.com
                                                                               
College van kerkrentmeesters:                     
Bart van Dam, voorzitter
tel. 0111-650302  
bartvdam@kpnplanet.nl                                                                                            
Gijs Varkevisser, secretaris, 
tel. 0111 651161
pgsazcvk@zeelandnet.nl
Gean Huttinga, penningmeester
tel. 0111-462718
dennis.marco@planet.nl

College van diakenen:
Erik Landman, voorzitter
tel. 0111-653412
landmanem@zeelandnet.nl         
Geke Flach, secretaris 
Diaconiepgschouwen.aan.zee@
hotmail.com                                                                                  
Kees de Jonge, penningmeester
tel. 0111-671865
jongedelta@zeelandnet.nl

Bankrekeningen kerk:
gebruik het bankrekeningnummer                                                                                                                               
zoals vermeld bij de rubriek van uw 
kerklocatie
Bankrekening diaconie:  
NL34 RABO 0315 8548 20 t.n.v. 
College van Diakenen Schouwen aan Zee 
Bankrekening Bootcamp:  
NL49 RABO 0357 8007 45 t.n.v. 
Bootcamp Bosnië Schouwen aan Zee

Website: www.kerkopschouwen.nl

2 • Erbij! • augustus 2022

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 volgende 
nummer graag inleveren 
uiterlijk 9 september 2022.
Graag in Word en niet als tekst in een 
e-mailbericht.
Foto’s: bij voorkeur apart in de 
oorspronkelijke grootte. 
redactiekerkblad@pgschouwenaanzee.nl
Erbij! digitaal: voor een digitaal 
abonnement kunt u zich aanmelden via 
kerkbladdigitaal@pgschouwenaanzee.nl

Van de redactie
Zoals in het vorige bericht van de 
redactie al vermeld, zijn er in 
de achterliggende periode 
weer heel wat activitei-
ten geweest binnen onze 
gemeente: snuffelmarkten, 
exposities, de presenta-
tie van de glossy “Zin in 
Schouwen”, Evensongs  en 
niet te vergeten natuurlijk onze 
bijzondere Pinksterdiensten.

En zoals u in dit nummer van Erbij! én 
in de glossy van Windkracht 8 kunt 
lezen staat er voor de komende tijd 
nog heel wat op het programma; er is 
geen week in juli en augustus waarin 
u geen activiteit(en) van de kerken 
kunt bezoeken. 
We hopen dat u daar dankbaar 
gebruik van zult maken.

Naast alle scribenten, de redactie-
leden en de distributeurs zijn nog 
twee mensen actief betrokken bij de 

totstandkoming van Erbij! 
Dat zijn de vormgever 

Leo Nootenboom en 
Gerrit Dieleman die 
zorgt dat het blad 
tijdig gedrukt wordt. 
In dit nummer is een 

pagina ingeruimd 
voor een bijdrage van 

de man die de opmaak 
verzorgt: Leo Nootenboom. 

Het betreft de bespreking van het 
boek van zijn zoon Anton: 
The Barefoot Dutchman, een 
Nederlander op blote voeten.

Wij wensen u goede zomermaanden 
toe en veel plezier bij alle evenemen-
ten; wat geweldig dat de kerken op 
de Kop van Schouwen zoveel 
organiseren voor hun leden én gasten.
Kerk midden in de maatschappij!

Namens de redactie,
Bart van Dam       n

ROOSTER ERBIJ! 2022

Kopij inzenden Vergadering         Verschijnings-                      

uiterlijk  redactie                 datum 

9 september 15 september 3 oktober - 7 oktober

11 november 17 november 5 december - 9 december

Bij de voorpagina:  
eenzaam in schoonheid
eenvoud aan de kust
gids voor wie niet weet
even tegen leunen
een moment van rust

Maandagavondzang 2022
Gelukkig kunnen we dit jaar weer 
starten met de maandagavondzang.
De avonden worden gehouden in de 
Pelgrimskerk in Burgh-Haamstede, 
aanvang 20.00 uur. De toegang is vrij.
Een collecte ter bestrijding van de 
onkosten aan de uitgang.
Na afloop bent u van harte welkom 
voor een kopjekoffie/thee of een 
glaasje fris en de mogelijkheid
om nog even “bij te praten “.

25 juli 
Marien Stouten, orgel en 
Pascal van de Velde, trompet

1 augustus 
Willie den Hollander met gelegenheids-
koortje, liederen van Sytze de Vries

8 augustus 
Chris Stellaard, orgel. Thema: door de 
wereld gaat zingend het woord.     n
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MEDITATIE

Een blauwdruk van een kerkgemeenschap?

Na de preek van Petrus komen er in één 
klap 3000 mensen bij. Dat is in één keer 2x 
zoveel als alle leden van onze Protestantse 
gemeente Schouwen aan Zee. Maar geluk-
kig is er geen gebrek aan ambtsdragers. 
Er zijn 12 apostelen om deze gemeenschap 
verder te begeleiden in hun nieuwe geloof. 
Van deze eerste christelijke gemeenschap 
worden vier belangrijke kenmerken 
genoemd. Zij zijn trouw aan het onder-
richt, zij ontmoeten elkaar, breken het 
brood en bidden samen. Bijzonder is ook 
dat hun plaats van samenkomst niet één 
en dezelfde plek is. Ze komen samen met 
andere joodse gelovigen in de tempel. En 
daarnaast ook in hun eigen huizen.

Zo blijft duidelijk dat de eerste christenen 
zich nauw verbonden voelden met wat er 
in de tempel werd geleerd. De Schriften 
zijn een belangrijk onderdeel daarvan. 
En ik denk dat de discipelen dat ook wel 
hebben doorgegeven aan de nieuwe 
geloofsleerlingen. De Schriften worden 
opnieuw gewaardeerd door het geloof 
in Jezus! Wat zij echter in de tempel niet 
kunnen doen, dat is het breken van het 
brood. Dit is een belangrijk ritueel dat 
hen als christenen lijkt te onderscheiden. 
Ze doen dat daarom thuis. Het sluit ook 
aan bij de preek van Petrus die zij hebben 
gehoord: Jezus is de door God gezonden 
Messias. Hij is onze Heer. Dat onderricht is 
heel belangrijk. Want de verhalen over 
Jezus waren nog niet in een boek verwerkt. 
De bijbel was voor hen het OT. 
Het evangelie werd mondeling door-
gegeven. Mensen horen dus graag over 
Jezus. Ze willen weten wat hij heeft 
gezegd en geleerd. En ze horen dat uit de 
mond van mensen die het kunnen weten. 
De discipelen. Het geloof in Jezus als 
Heer en Messias zet deze groep mensen 
in zekere zin wel apart. Zo ervaren zij dat 
ook. Zij vormen een bijzondere groep die 
opvalt. En het heeft grote aantrekkings-
kracht op de mensen om hen heen. 
Zij delen alles met elkaar, zo lezen we 
even verderop. 

In onze tijd van individualisme, autonomie 
en zelfredzaamheid is dat een grote 

uitdaging voor de kerk. In hoeverre zijn wij 
in staat met elkaar te delen? 
Een gemeenschap te vormen die tegen de 
trend van de tijd ingaat? Dat zou weleens 
een gezonde aantrekkelijke gemeenschap 
kunnen zijn in een wereld waarin mensen 
ziek kunnen worden van de eenzame 
strijd om te overleven. Een vierde kenmerk 
is het gebed. De eerste kerk is een bid-
dende kerk. Ook dat vind ik bijzonder. 
Want het laat zien dat deze gemeenschap 
erkent dat er maar één de baas is: God 
zelf. Van Hem verwachten zij hun hulp. 
Van Hem verwachten zij richting als ge-
meenschap. Een biddende kerk weet het 
eigenbelang te relativeren omdat het niet 

gaat om ‘mijn’ wil geschiede, maar om ‘Uw’ 
wil geschiede. Misschien goed om ons 
te realiseren in alle vragen waar wij voor 
staan als het gaat om de toekomst van de 
kerk. Want ieder van ons heeft zo zijn 
eigen idee, zijn eigen belang, ook zijn 
eigen pijn bij de gedachte dat er misschien 
wel veel verloren kan gaan van wat 
vroeger zo waardevol was. Maar het gebed 
leert ons vooruit te kijken. Het leert ons 
te beseffen dat het in de kerk gaat om de 
voortgang van het evangelie in heel 
andere tijden. Wat is er nodig om in deze 
tijd kerk te zijn? We mogen God bidden 
om zijn wijsheid en leiding. En onder-tus-
sen zie ik het als onze belangrijkste 
opdracht om te blijven leren over het 
geloof in God vanuit het perspectief van 
Jezus, om elkaar in liefde te ontmoeten 
(fysiek en soms digitaal), om het brood te 
blijven breken als teken van onze verbon-
denheid met Jezus onze Heer en Heiland 
en daarnaast in onze gebeden te allen 
tijde God om wijsheid, kracht en moed te 
vragen voor de uitdagingen van deze tijd. 

Dit is mijn droom, mijn gebed voor onze 
Protestantse gemeente Schouwen aan 
Zee: een gemeenschap van jong en oud 
die door het geloof in Jezus als hun Heer 
anders in het leven te staan. 
Zij verwachten hun hulp van God. 
Zij zoeken hun steun bij God. Het is een 
groep mensen waar je je veilig voelt. Waar 
je het leven in liefde met elkaar kunt 
delen. Waar niemand zijn mening oplegt 
aan de ander of zich opdringt aan de 
ander. Maar waar er voor elkaar gebeden 
wordt. Waar iedereen ook zijn talent kan 
inzetten. Waar iedereen zich welkom weet. 
Een gemeenschap die ook met plezier 
samen komt. Het maakt niet zoveel uit 
waar en in welk gebouw. Want waar het 
om gaat is elkaar ontmoeten, leren uit de 
Schriften, het brood met elkaar breken en 
samen bidden. 
Zo krijgt God de lof die Hem toekomt. 
Zo blijft het evangelie een licht voor de 
wereld in een steeds veranderende 
wereld. Dat is wat ik geloof. 

Ds. Marco Boevé             n

“EEN GEMEENSCHAP VAN 
JONG EN OUD 

DIE DOOR HET GELOOF 
IN JEZUS ALS HUN HEER 

ANDERS IN HET LEVEN STAAN. 
ZIJ VERWACHTEN HUN HULP 

VAN GOD.“

“Ze bleven trouw aan het onderricht van de apostelen, vormden met elkaar een gemeenschap, braken het brood 
en wijdden zich aan het gebed.” (Hand. 2:42). 
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 Op 12 mei en 19 juni zijn er twee 
vergaderingen geweest van de 
JeugdRaad Schouwen (JRS). 
We hebben met elkaar verder 
gesproken over de toekomst van het 
jeugdwerk in onze kerk verspreid 
over vijf dorpsgemeenschappen. 
 

JOUW IDEALE KERK
Op 12 mei begonnen we met de 
vraag: Wat is jouw ideale kerk? Daar-
bij mochten de deelnemers een foto 
uitzoeken. Aan de hand van die foto 
mochten zij het antwoord op de vraag 
toelichten. En zo ontstond dit beeld 
van de ideale kerk in onze jeugdraad: 
Een kerk waar mensen, hoe 
verschillend ze ook zijn, bij elkaar 
komen, de jeugd een duidelijke plaats 
heeft, we naar elkaar omzien, samen 
de handen ineenslaan en de lof op 
God zingen! Wie zou er niet deel 
willen zijn van zo’n kerk? Het is een 
ideale kerk, dus nog niet helemaal 
gerealiseerd zullen we maar zeggen. 
Maar wel een uitdaging voor ons 
allemaal! 
Daar willen we aan werken! 

NADENKEN OVER MOGELIJKHEDEN
We hebben in mei met dankbaarheid 
teruggekeken op mooie diensten op 
Palmpasen en Goede Vrijdag. We 
hebben gesproken over de kinder-
nevendienst en hoe we dat in de 
toekomst mogelijk voor ons zien. 
Een gesprek nog in verkennende fase. 
Wel is het idee duidelijk dat we dit 
gezamenlijk willen oppakken. We 
denken na over de frequentie en de 
plaats ervan. En wat kunnen we doen 
voor kinderen die mogelijk in een 
ander kerkgebouw komen? En dat met 
name in het toeristenseizoen. 
Er werd voorgesteld om in elk geval 
in elke kerk werkjes voor kinderen 
beschikbaar te hebben, die makkelijk 
naar de zitplaats kunnen worden 
meegenomen. Goede communicatie 
is in elk geval heel belangrijk als het 
gaat om de tijd en locatie van de KND, 
crèche en tienerkerk. 
Verder is ook ter sprake gekomen dat 
de zomer een bijzondere tijd is voor 
alle kerkgebouwen. Deze zomer zul-
len we alles laten zoals het is. Voor 

de volgende zomer kunnen we kijken 
of we daarin voor elkaar iets kunnen 
betekenen. Ondanks al onze idealen 
blijft het gebrek aan vrijwilligers 
nijpend en vraagt het van ons een 
efficiënte aanpak. 

JEUGDWERK
Verder is er in de vergadering van 
mei gesproken over het organiseren 
van een familiedienst als start van de 
nieuwe aanpak van het jeugdwerk. We 
besluiten om daarover in juni en juli 
2 keer te vergaderen. In september 
zullen we dan een planning maken 
voor de aanpak van het jeugdwerk 
Schouwen breed. 
De vergadering van juni is vooral 

inhoudelijk over een familiedienst 
gegaan. De datum is uiteindelijk 
gepland op 2 oktober in de 
Bethlehemkerk van Scharendijke. Dit 
is met name praktische het meest 
haalbaar voor de agenda van de 
jeugdraadleden, en ook voor de 
beschikbaarheid van de eigen 
predikant. We hebben gesproken over 
het thema en we gaan op zoek naar 
de beschikbaarheid van een bandje 
om in de kerk de muziek te onder-
steunen. In de vergadering van juli 
zullen we verder concreet invulling 
geven aan deze dienst. 

De jeugd een plek geven in onze kerk. 
Dat is het ideaal. Laten we daar met 
z’n allen de handen voor ineen slaan. 
Wij rekenen op uw steun!

Namens de Jeugdraad,

Ds. Marco Boevé        n
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Young@Schouwenaan Zee

“... EEN IDEALE KERK,
DUS NOG NIET HELEMAAL 

GEREALISEERD 
ZULLEN WE

MAAR ZEGGEN.“



Erbij! • december 2019 • 5 Erbij! • augustus 2022 • 5

Voedselbank Schouwen-Duiveland 
weer even heel blij

De PKN-kerken op ons mooie eiland 
die samenwerken onder de naam van 
Protestantse gemeente Schouwen aan 
Zee hebben met hulp van veel leden 
weer € 2.000 kunnen vrijmaken en 
investeren in heel veel goederen.

Hard nodig gezien enkele cijfers en 
feiten:
● 1 miljoen Nederlanders leven onder 
de armoedegrens en beschikken 
dus niet over (gezonde) voeding, 
behoorlijke huisvesting, toegang tot 
gezondheidszorg of hebben geen 
mogelijkheden van verder leren na de 
verplichte schoolperiode
● 35.000 huishoudens zijn bekend bij 
170 voedselbanken en hun 12.000 
vrijwilligers
● 1 op de 12 kinderen in Nederland 
gaat met honger naar school
Klein lichtpuntje: 53 % van de 
voedselbankklanten zijn binnen 
1 jaar weer weg.

De diaconie van onze kerkgemeen-
schap heeft er met plezier de 
schouders onder gezet en met hulp 
van Supermarkt Plus uit Scharendijke 
een grote bestelbus kunnen laden 
met heel veel perfecte gebruiks-
goederen en voedsel.
De directie Plus, begaan met de 
klanten van de voedselbank en 
positief over onze inzet, hebben nog 
een stevige duit in de zak gedaan. 

Hierdoor was de bus echt tot de nok 
gevuld, er was nog maar net ruimte 
voor de chauffeur, met veel gebruiks-
goederen die niet altijd beschikbaar 
maar wel hard nodig zijn, zoals 
bijvoorbeeld toiletpapier, tandpasta 
en hagelslag. 
Er is zeker ook ruimhartig aan de 
kinderen gedacht. 

Voor henzelf, maar ook om hen de 
gelegenheid te geven om in de 
komende weken zelf eens wat te 
trakteren op school of in hun 
vriendengroepje.

Mooi om te doen deze actie. Al zou 
het toch eigenlijk niet nodig dienen te 
zijn in ons moderne land.       n “... EEN KOSTBARE

GROEP LEDEN VAN 
ONZE KERK DIE

ONZE AANDACHT
VERDIENT!“

Diaconiereisje
Aan Senioren vanaf 70 jaar

PROGRAMMA
17 september is het weer zover. 

U bent welkom in de Pelgrimskerk 
om 9.30 uur voor een kopje koffie 
en iets erbij.

In Scharendijke komt de bus om 
9.30 uur om de mensen naar de 
Pelgrimskerk te brengen voor de 
koffie.

Dan gaan we naar de Raaijberg 
in Bergen op Zoom voor een 
broodmaaltijd. 

Daarna gaan we naar het Karren-
museum in Essen (België).

We hopen ongeveer om 
5 uur terug te zijn.

Eigen bijdrage is €20, contant te 
betalen in de Pelgrimskerk of in 
de bus.

Opgeven bij Jan en Lia Waverijn 
jwaverijn@zeelandnet.nl 
Tel. 0111-65 12 69                 n



6 • Erbij! • december 20196 • Erbij! • augustus 2022

Het college van kerkrentmeesters is op 
28 juni jl. weer bijeen geweest en heeft 
in haar vergadering o.a. de volgende 
onderwerpen besproken:

FINANCIËN
Zoals gebruikelijk werden de financi-
ele zaken besproken, zoals de stand 
van onze geldmiddelen, de meerjaren-
begroting tot en met 2030 en de 
hoogte van de aan te houden reserves 
voor pastoraat en onderhoud 
gedurende die periode.

Om onze geldmiddelen over zo’n 
lange periode goed te beheren, 
beraadt het college zich al enige tijd 
of beleggen hierin ook een rol kan 
spelen en zijn contacten gelegd met 
vermogensbeheerders en andere 
kerken binnen de PKN. De richtlijnen 
van de PKN op dit gebied zijn redelijk 
streng en om daaraan te voldoen 
dient een beleggingsstatuut aan het 
CCBB te worden voorgelegd, nadat dit 

statuut door de kerkenraad is goed-
gekeurd. 
Het CvK heeft – mede gezien de 
huidige aandelenmarkt – geen haast 
en zal zich in meerdere vergaderingen 
over dit statuut buigen alvorens het 
voor te leggen aan de kerkenraad. 

MONUMENTALE KERKGEBOUWEN
Na de Verenigde vergadering (kerken-
raad en kerkteams) van 26 maart jl. 
heeft het college van kerkrentmeesters 
zich nader georiënteerd, o.a. middels 
overleg met beheerders van diverse 
locaties.
Dit overleg heeft ertoe geleid dat 
het college het verstandig acht eerst 
nader contact te zoeken met de 
Stichting Oude Zeeuwse Kerken; 
inmiddels is dit overleg vastgesteld 
op maandag 18 juli 2022.
Ook heeft onze gemeente meegedaan 
aan een door de Gemeente Schouwen-
Duiveland ingesteld onderzoek naar 
de (gebruiks-)positie van de kerk-

gebouwen op ons eiland. Inmiddels is 
het conceptrapport van dit onderzoek 
verschenen en vraagt dat de nodige 
aandacht van het college vóór het 
rapport definitief wordt.

ONDERHOUD
In de komende tijd vragen enkele 
reeds eerder goedgekeurde 
“projecten” de aandacht van de 
technische mensen van het college: 
apparatuur om de diensten uit te 
zenden vanuit de Jacobuskerk, 
herinrichting van het koor van de 
Jacobuskerk (keuken en toiletten) en 
een nieuwe heteluchtverwarming in 
de Corneliuskerk.

VACATURES 
Er is goede hoop dat de vacatures van 
voorzitter en secretaris aan het einde 
van dit jaar kunnen worden ingevuld.

Namens het College 
Bart van Dam, voorzitter          n

Van het College van Kerkrentmeesters

Mooi werk: Diaconie Schouwen aan Zee
BLOEMBOLLEN:
Heel Delta in bloei. Met deze actie 
ondersteunen we kwetsbare 
kinderen, boeren en vrouwen in 
Indonesië, Papua en Java. We geven 
ze kleur in Nederland. 
Onze kerk doet net als veel andere 
kerken mee met deze actie. Een 30-tal 
leden (viel wat tegen) vanuit onze 
5 kerkgemeenten gaven gehoor aan 
de oproep waardoor € 415,- kon 
worden overgemaakt.

OEKRAÏNE:
De oorlog in Oekraïne betekent 
onbeschrijfelijk veel leed voor de 
mensen daar. Ons hart huilt en gaat 
naar hen uit. 
Kerk in Actie werkt samen met kerken 
en christelijke organisaties die de 
meest kwetsbare mensen willen 
helpen. Hulp bieden in dorpen, 
vluchtelingen opvangen die onderweg 
zijn en hen voorzien van voedsel, 
onderdak en transportmiddelen. 
Wij konden uit “eigen” middelen de 
ontvangen giften/ collectes met 
€ 1.000, - aanvullen. Zodoende is 
door de penningmeester € 3.543, - 
namens u allen overgemaakt. 
Mooi toch?

AFGHANISTAN:
Hartverscheurend, de beelden vanuit 
Afghanistan. Moeders die hun zeer 
jonge dochters moeten uithuwelijken 
of zelfs moeten verkopen op 5-jarige 
leeftijd om de rest van het gezin te 
doen overleven. Afghanistan staat aan 
de rand van een humanitaire ramp. 
Hongersnood dreigt voor ruim acht 
miljoen Afghanen. Kerk in Actie biedt 
samen met lokale partners noodhulp 
aan kwetsbare gezinnen waarvan drie 
miljoen zijn ontheemd en zoeken naar 
veiligheid. Wij mochten € 1.000, - 
overmaken

AFRIKA:
Kerk in Actie steunt div. projecten in 
Afrika alwaar door o.a. de verschrik-
kelijke oorlog in Oekraïne een groot 
voedseltekort zich aandient. 
Door klimaatverandering worden 
delen van Afrika ook nog eens steeds 
vaker getroffen door langdurige 
droogte of heftige regenval. Vee sterft 
en oogsten mislukken. Voedselhulp 
voor 23 miljoen! mensen in Ethiopïe, 
Kenia en Somalië dreigt.
Uw diaconie kon mede door uw giften 
€ 1.000, - vrijmaken om iets te doen 
aan dit grote leed. Een druppel op de 

gloeiende plaat? Maar als God ons 
vraagt om te helpen dan kan het niet 
anders dan dat je tot actie overgaat, 
toch?

CHILI:
Steun voor een bijdrage voor school-
uniformen werd ons gevraagd vanuit 
een school in Tomé door ds. Harry 
Smit. Na klein intern beraad is € 250,- 
hiervoor vrijgemaakt. Samen met de 
diaconie in Schoorl is eerder al door 
ons geld vrijgemaakt voor aanschaf 
van tablets en programmatuur welke 
goed voldoen. Wij bidden voor alle 
kinderen in Chili. Dat ze, uniek dat ze 
zijn, in vrijheid zich mogen ontwikke-
len en groeien met een eigen 
identiteit. Daar zou eigenlijk een 
uniform niet voor nodig moeten zijn.

Zo heeft u weer even een beeld 
vanuit de activiteiten van uw diaconie 
Protestantse Gemeente Schouwen 
aan Zee. Ondersteunen van mensen 
in de knel of armoede. Zorg van God 
voor mensen. Machtig om te mogen 
doen met de middelen door u ons 
gegeven.

Dank!         n
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Bij uitgeverij Meulenhoff verscheen begin 
juni het boek “The Barefoot Dutchman”.
Er is een speciale reden waarom ik hier 
graag aandacht aan besteed. Leest u maar.

VERONTRUSTENDE AANLEIDING
Anton Nootenboom, geboren en getogen 
in Goes, heeft een missie. 
Een missie die levens moet redden. 
Hij ontdekte dat in Australië, het land waar 
hij de afgelopen zeven jaren woonde. 
Daar was het aantal zelfdodingen in 2020 
3139, onder wie 2384 mannen. Meer dan 
75 procent van alle zelfdodingen is door 
mannen. In Nederland is dat overigens 
niet veel anders. Daaraan wil hij iets 
veranderen. Die cijfers moeten omlaag!

TWEE WERELDRECORDS
Hij bedacht een plan. Aandacht vragen 
voor dit immense leed en fondsen werven 
voor een organisatie die hulp biedt.
Het plan? 2.600 km lopen. Van Cairns 
naar Sydney, de stad waar hij woonde. In 
werkelijkheid bleek de afstand 3.019 km 
te zijn. Deze monstertocht zou hij niet op 
topkwaliteit schoenen lopen. 
Hij zou deze ruim 3.000 km afleggen op 
blote voeten!
Met zijn tocht vestigde hij twee wereld 
records. De langste tocht op blote voeten 
en de langste etappe onafgebroken 
gelopen op blote voeten.

ALS EEN SPANNEND JONGENSBOEK
Op zijn geheel eigen wijze gunt hij de 
lezer een soms onthutsende kijk in zijn 
leven. Van klein jochie, de jongste in het 
gezin, de oorlogsveteraan en de man die 
door diepe dalen ging.
Al in 2019 heeft hij, als eerste mens ooit, 
de tocht gelopen op de Mount Everest tot 
Basecamp One. (5365 meter hoogte) op 
blote voeten.

MILITAIRE IDENTITEIT
Tien jaar lang diende Anton in het 
Nederlandse leger. Hij ging drie keer op 
uitzending in Afganistan. Heftige periodes 
waarover hij beeldend schrijft. Later wordt 
ook duidelijk dat zo’n leven niet alleen 
zeer harde kanten kent. Het geeft ook 
richting en bijzondere kameraadschap. 
Maar wat ook daar ontbreekt is de veilige 
ruimte om de heftige emoties te uiten en 
een plek te geven.

ONTHUTSEND EERLIJK
Hij heeft niet altijd verstandige en wijze 
keuzes gemaakt in zijn leven. Soms rond-
uit slechte beslissingen genomen. 
Daarover schrijft hij ook. Onthutsend 
eerlijk en openhartig. 

PUBLICITEIT
Al tijdens zijn eerste ‘blote voeten project’ 
in Nepal ontstond er veel media aandacht. 
Zowel in Australië als in Nederland. 
Bij zijn monstertocht in Australië ging dat 
op nog  grotere schaal. 
Dat trok de aandacht van Nederlandse 
uitgevers. Die wilden graag een boek over 
zijn avonturen uitbrengen. De keuze viel 
op Meulenhoff. Anton schreef zijn boek. 
Nu het boek is verschenen is er wederom 
veel belangstelling. 
Zowel de geschreven pers als radio- en 
tv-programma’s besteden aandacht aan de 
bijzondere prestaties en doelen.

GEEN CHRISTEN, TOCH BIJBELS
Al lezend ontdekte ik frapante overeen-
komsten met David. Nee, Anton speelt 
geen harp. Hij was ooit wel zangertje op 
de Zeeuwse Koorschool. Hij is de jongste 
van drie jongens met een tamelijk groot 
leeftijdsverschil ten opzichte van zijn 
oudere broers. Die hem dan ook wel 
(goedmoedig) pesten en soms klein-
neerden. Hij is een strijder geworden. Hij 
heeft heel foute keuzes gemaakt. Hij heeft 
oprecht berouw getoond. Hij heeft zijn 
leven in dienst gesteld om het goede te 
doen voor zijn medemens in nood.
Als ik naar de foto kijk van het omslag, dan 
roept dat een profetisch beeld bij mij op.

WAAROM WIL IK DIT SCHRIJVEN?
Dat ik graag wat schrijf om het boek onder 
uw aandacht te brengen is niet zomaar.
Eerlijk: als je eenmaal begint met lezen 
kun je niet meer stoppen. Dat is objectief.
Dat is de reactie van de velen die het boek 
inmiddels hebben gelezen.
Maar ook eerlijk: ik ben ook heel erg 
bevooroordeeld!!! Anton is namelijk mijn 
jongste zoon. Ik ben de trotse vader van 
deze man. 

DAVID DE DICHTER
Toen Anton vijf jaar was heb ik een 
Psalmboekje aan hem gegeven. Dat kwam 
ik onlangs tegen bij het opruimen van de 
zolder. Dat krijgt hij opnieuw van mij.
Want dat is zo’n prachtige dichtbundel. 
Een mooiere, meer aangrijpende heb ik 
nooit gelezen. 
Ook al heeft hij het christelijk geloof 
achter zich gelaten. Ik geloof dat er in dit 
kleine boekje ook voor Anton nog veel te 
ontdekken is.

Leo Nootenboom sr.            

Een man met een Missie

“AL LEZEND ONTDEKTE 
IK FRAPPANTE 

OVEREENKOMSTEN 
MET DAVID“

“MANNEN MOETEN LEREN 
PRATEN. 

HUN HART LUCHTEN“
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Protestantse gemeente Schouwen aan Zee-West

Kerkteam  West 

Voorzitter Anneke ter Mors-Zonneveld
Tel. 0111-40 81 97
atermorszonneveld@gmail.com
Vicevoorzitter Cees Versnel
Tel. 06-53 78 03 61
cees.versnel@gmail.com
Secretariaat PgSaZ West: 
Maarten van der Valk, 
Hogezoom 85, 4325 CB Renesse
tel. 0111-65 20 73 
vandervalk@zeelandnet.nl 
Pastoraat Burgh
Teuni Schanstra-van Diggele
Tel. 0111-65 30 12
Pastoraat Haamstede
Piet Rotte
Tel. 0111-65 25 50
Diaconie
Wilma Vredenbregt-van Dam
Tel. 0111-65 23 26
Kerkrentmeester: Bart van Dam 
Tel. 0111-65 03 02
bartvdam@kpnplanet.nl
Penningmeester Kerkteam West
Jeroen Rotte
tel. 0111-65 27 07
penningmeesterhaamstede@
pgschouwenaanzee.nl 
Bank Burgh
NL79 RABO 0357 8014 66
t.n.v.: PG Schouwen aan Zee Burgh
BankPelgrimskerk
NL69 RABO 0357 8025 19
t.n.v. PG Schouwen aan Zee Haamstede

Kerk in Burgh
Burghsering 33 
4328 LL Burgh

Coördinatoren kosters  
Ina en Julius Hasper
Tel. 0111-85 04 64
kibla@zeelandnet.nl

Predikant 
tijdelijk voor Burgh
Ds. Egbert Rietveld
06-34 10 46 59
ds.e.j.rietveld@gmail.com

Pelgrimskerk
Platboslaan 1 
4328 EA Haamstede
tel. 0111-44 65 32

Coördinator 
gastvrouwen-/heren en zaalhuur
Eline Kloet-van ‘t Veer
Tel. 0111-65 24 00 

Predikant 
Ds. Harry Smit
Tel.  0111-40 81 90
harrysmit@freeler.nl

Rommelmarkt in 
Burgh

Op zaterdag 30 juli zal in Burgh de 
jaarlijkse rommelmarkt gehouden 
worden. Eindelijk kan het weer! 
U zult begrijpen, dat de opslagruimte 
propvol staat. Op woensdagavond, 
vrijdagavond en zaterdagochtend 
vroeg zal er gewerkt worden aan de 
opbouw en om 9 uur kan `t feest 
beginnen.
Er zijn echter nog wel helpers welkom, 
meer dan welkom! Sjouwers op de 
bovengenoemde tijdstippen, maar 
ook op zaterdagmiddag na afloop (dus 
na 3 uur) kunnen we nog wel hulp 
gebruiken. En natuurlijk ook bij de 
verkoop op de dag zelf. Hebt u tijd? 
Hebt u zin? Voelt u zich wel een beet-
je verplicht? Hoe dan ook: met open 
wordt u ontvangen. Nog fijner zal het 
zijn als u zich even opgeeft bij Johan 
en Wilma Vredenbregt. (ook open 
armen natuurlijk) En hebt u geen puf 
of tijd of gelegenheid: ook uw baksels 
zullen van harte welkom zijn in de 
koffie/theekraam.

M.v.R.         n

Op 21 juni 2022 overleed op 
93-jarige leeftijd 
Lenie de Roon-Lengkeek. 
Zij woonde aan de Van Kloosterweg 
in Renesse. Ze was een dankbare, 
betrokken vrouw, altijd geïnteres-
seerd in mensen om haar heen en 
in wat er gebeurde in de wereld. De 
familie verwoordde deze dankbaar-
heid met de woorden: “Geluk is niet 
het verlangen naar wat je wilt, maar 
dankbaar zijn voor wat je al hebt”. 
Tijdens de kerstmiddagen bij Rijck en 
Margreet Bosland in de Schelphoek 
en tijdens de Winter ontmoetings-
dagen droeg zij mooie gedichten 
voor en dat deed ze uit haar hoofd. 
Ook ging ze graag mee met de 
Israëlreizen die georganiseerd 
werden door onze oud-predikant 
Leendert-Jan Lingen. 
Maandag 27 juni 2022 was de 
herdenkingsbijeenkomst in rouw-
centrum “Vredenhof” en aansluitend 
werd zij begraven op de algemene 
begraafplaats te Renesse.
Wij gedenken haar met liefde.

Op woensdag 29 juni j.l. is over-
leden Truus Silvis-van der Fange. 
Truus was ons oudste en tot op 
het laatst een zeer betrokken lid 
van onze kerkelijke gemeente en 
woonde meer dan 40 jaar bij ons. 
De laatste jaren verbleef ze in een 
zorginstelling in Krimpen a/d IJssel. 
Maar elke zondag volgde ze onze 
diensten en via de Nieuwsbrief 
bleef ze op de hoogte van het wel 
en wee in onze gemeente.
Boven de rouwkaart staan slechts 
drie woorden uit Psalm 23: ‘Mij 
ontbreekt niets..’. Woorden die 
kenmerkend zijn voor wie zij was 
en is en zijn zal. Truus was in haar 
geloof bepaald niet traditioneel en 
voelde zich daardoor prima thuis 
bij ons. 
Dinsdag 5 juli jl. is de afscheids-
dienst geweest in de Pelgrimskerk 
in Haamstede en aansluitend is zij 
bij haar man Sander begraven 
worden op de begraafplaats 
Vredehof in Haamstede. We 
gedenken Truus met liefde. Truus 
is bijna 100 jaar oud geworden. 
We zullen haar missen. 
We bidden in deze dagen voor haar 
kinderen, kleinkinderen en achter-
kleinkinderen.

In memoriam
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Openluchtdienst op de Prinsenhoeve
In 2020 en 2021 waren er in de 
zomermaanden een aantal bijzondere 
diensten op het landgoed van Annet 
en Ad Ruijtenberg:
de Prinsenhoeve aan de 
Hoogenboomlaan 19 in Renesse.
En ook dit jaar worden daar weer 
diensten gehouden, vanaf zondag 
3 juli tot en met zondag 28 augustus 
2022, als het weer tenminste meezit 
in die weken!
Op zondag 21 augustus houden de 
Kerk in Burgh en de Pelgrimskerk hun 
gemeentezondag op de Prinsenhoeve.
En zelfs de afscheidsdienst van 
Ds. Harry Smit vindt daar plaats, op
zondag 18 september.

We starten op zondag 3 juli met een 
doopdienst en ook nu is - evenals 
twee jaar geleden – de dopelinge een 
kindje van Géke en Leon bij de Vaate-
Flach: dochter Heidi. 
Na broertje Storm wordt dus ook zij 
gedoopt in de “vlakte van Renesse”, 
in de hoop dat het weer het toelaat.

Het is toch heel bijzonder dat we ook 
dit jaar weer te gast mogen zijn bij 
Annet en Ad; wat begon in coronatijd 
krijgt zo een vervolg. Leden en gasten 
waardeerden de diensten zeer en 
kwamen dan ook in groten getale naar 
de Prinsenhoeve. Want: de diensten 
zijn er niet alleen voor de trouwe 
bezoekers van de Pelgrimskerk.

Iedereen is welkom: alle leden en 
gasten van de Protestantse gemeente 
Schouwen aan Zee én andere 
geïnteresseerden!
Zo’n buitendienst op zo’n prachtige 
plek ís een belevenis die menigeen 
wel een keer wil meemaken.

Om zeker te zijn dat de dienst op 
genoemde zondagen ook buiten 
wordt gehouden (weer!) kunt u het 
beste even kijken op de website: 
www.kerkopschouwen.nl.

Namens het kerkteam,
Bart van Dam           n

Gemeentezondag op 21 augustus a.s.
georganiseerd door de gezamenlijke
kerken van Burgh en Haamstede
Op zondag 21 augustus wordt er in 
plaats van een startzondag een 
gemeentezondag gehouden door de 
kerken van Burgh en Haamstede. 
De kerkdienst begint om 10.00 uur en 
wordt geleid door ds. Harry Smit. 
Bij mooi weer wordt de dienst 
gehouden op de Prinsenhoeve, 
Hoogenboomlaan 19 in Renesse. 
Als het door de weersomstandigheden 
niet mogelijk is, wordt uitgeweken 
naar de Pelgrimskerk.
Na de dienst wordt er koffie, thee of 

fris gedronken met iets lekkers erbij. 
Hierna een drankje en een hapje. Van 
12.00 tot 13.00 uur zijn er diverse 
activiteiten, voor jong en oud. 

Na de activiteiten is er een eenvoudige 
picknick. Het is de bedoeling dat men 
zich hiervoor aanmeldt (zie te zijner 
tijd de nieuwsbrief). 
Iedereen is van harte welkom, ook de 
gasten.

Op een gezellig samenzijn!       n

Meet & Greet 

Meet en Greet stopt in juli en 
augustus.

START donderdag 1 september 
INLOOP vanaf 17.00 uur
AANVANG maaltijd 17.30 uur

En verder elke 1e donderdag van de 
maand.

AANMELDEN bij Ellen en Jan Glaubitz
voor meer informatie zie de Nieuws-
brief en de website: 
windkracht8opschouwen.nl
 
Hartelijke groet, Jan Glaubitz      n
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Kunst in 
de kerk 
van Burgh

Van 3 t/m 27 augustus a.s. is er weer 
een expositie in de kerk van Burgh te 
bekijken.
Het thema van deze tentoonstelling is: 
“Bespiegelingen”, met werk van drie 
kunstenaars:

Marian Gaanderse 
uit Burgh-Haamstede toont 
schilderijen, met een gedicht erbij, 
die samen willen uitdrukken dat er 
méér is dan de voorstelling die zij 
heeft gemaakt, waardoor de 
nieuwsgierigheid geprikkeld wordt.

Sjoerd Bras 
uit Huizen laat een aantal schilderijen 
zien en is benieuwd naar wat de kijker 
ziet en wat dat met hem/haar doet.

Margreet de Vries 
uit Bilthoven is keramist en laat o.a. 
buitenwerk zien waar water en de 
beweging ervan  een rol in spelen. 
En … Uiteraard is er nog meer!

Marian Gaanderse  ”Een komen en gaan”

Sjoerd Bras    ”Wilde-jacht”

Margreet de Vries

OPENING VAN 
DE EXPOSITIE 

woensdag 3 augustus 
om 14.00 uur

Openingstijden
Dinsdag t/m zaterdag  
14.00 - 17.00 uur

Toegang vrij

De  kerk van Burgh 
bevindt zich op de
Burghse ring.
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 Na drie jaar wachten kon afgelopen 
4 juni de Snuffelmarkt weer gehouden 
worden. Het weer zat mee en het was 
dan ook als vanouds een zeer gezellige 
en geslaagde dag. 

RIANTE KEUZE
Rondom de kerk stonden de kramen 
weer opgesteld om heerlijk te kunnen 
snuffelen tussen alle oude spullen. 
Ook als vanouds weer veel boeken, 
verder elektrische apparaten en 
gereedschap, riet en oude bussen, 
glas en servies, plastic en speelgoed 
en ook veel mooie spullen. 
Niet alles was oud, in de handwerk-
kraam werden truien, dekens, shawls 
en kaarten verkocht. 
Ook de cakes en aardbeien vonden 
gretig aftrek. Er waren veel bezoekers 
en veel spullen kregen daarom een 
tweede eigenaar. 

VOOR ELK WAT WILS
Ook de inwendige mens kreeg zijn 
aandacht. Op het terras werd gebak 
en koek met thee of koffie geserveerd. 
En verderop de markt waren pannen-
koeken te koop. 
Verder waren er ook dit jaar mooie 
prijzen te winnen bij het Rad van 
Avontuur. In de kar werden de prijzen 
op een gezellige manier aan de man 
gebracht. En ook de lootjes werden op 
een ludieke manier verkocht. 

De lotenverkopers waren verkleed en 
deden goed hun best. Het prijzen-
winkeltje was daarom snel leeg!

GESLAAGDE DAG
Als Recreatiecommissie kijken we 
met dankbaarheid terug op een zeer 
geslaagde dag! Deze dag was niet 
mogelijk geweest zonder alle 
bezoekers, vrijwilligers en sponsors. 
Allemaal HARTELIJK BEDANKT voor 
jullie inzet! 

Jullie hebben ervoor gezorgd dat we 
een mooi bedrag kunnen overmaken 
aan Giro 555 voor de slachtoffers van 
de oorlog in Oekraïne. 
De opbrengst was: € 8.822,05.

Emeritaat ds. Harry Smit
Op 1 oktober 2022 gaat onze 
predikant Harry Smit met emeritaat, 
na de PKN ruim 41 jaar te hebben 
gediend in binnen- en buitenland. 
Sinds december 2018 is hij verbonden 
aan onze kerk.

AFSCHEID MET ZIJN ALLEN
Op zondag 18 september a.s. zal er 
afscheid genomen worden van Harry 
– als predikant van onze kerk – in een 
openluchtdienst op de fantastische 
locatie van de Prinsenhoeve in 
Renesse. 
Harry en Paula hopen op een leuke 
manier en zonder beperkende 
maatregelen afscheid te nemen van 
Harry’s werkzame leven als predikant 
van de Pelgrimskerk en Pg Schouwen 
aan Zee. 

ONTMOETING
Aanvang van de dienst is om 13.30 
uur. 
Ds. Marco Boevé zal in deze dienst 
Harry Smit ‘losmaken van de 

gemeente’ en hiermee het formele 
deel op zich nemen. 

Na het officiële gedeelte is er 
gelegenheid om Harry en Paula te 
bedanken, om elkaar te ontmoeten in 
een gezellig samenzijn, onder genot 
van ‘een hapje en een drankje’. 
Bij slecht weer wordt de dienst 
verplaatst naar de Pelgrimskerk. 
Via website, nieuwsbrief en e-mail zal 
dit tijdig gecommuniceerd worden. 

UITZWAAIEN
Rond 16.00 uur zullen we Harry, 
Paula en hun kinderen, kleinkinderen 
en familie uitzwaaien, waarna ze de 
middag feestelijk afsluiten met een 
rondvaart op MS Onrust.       n

Pinkster-Snuffelmarkt



12 • Erbij! • december 20198 • Erbij! • oktober 202112 • Erbij! • augustus 2022

Uit de pastorie
Predikant 
Ds. Marco Boevé
dsboevepgsaz@gmail.com 
Tel. 0111-40 85 83 

KERKTEAM  OOST

voorzitter 
Jur Heeres
Tel. 06-137 55 352
jurheeres@zeelandnet.nl 

Secretariaat:
Matty de Ruiter
tel. 06-53990306
secretariaatoost@
pgschouwenaanzee.nl
Postadres: 
Bethlehemplein 4
4322 BP Scharendijke

Contactpersoon Scharendijke:
Matty de Ruiter
Tel. 06-53990306
scharendijke@pgschouwenaanzee.nl

Pastoraat Scharendijke
Willemien Lemkes
Tel. 0111-676 125

Contactpersoon Renesse-Noordwelle
Letty Simons
Tel. 06-575 81 448
Scriba.renessenoordwelle@gmail.com

Pastoraat Renesse-Noordwelle
Adrie de Goede
Tel. 06-101 208 94

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

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

Bethlehemkerk
Bethlehemplein 4
4322 BP Scharendijke
0111-672452

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

Jacobuskerk
Kromme Reke 7 
4325 AL Renesse

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

Corneliuskerk
Dorpsring 33 
4326 AB Noordwelle

Protestantse gemeente Schouwen aan Zee-Oost

De zomer is in aantocht! Wat kunnen 
wij dan genieten van de prachtige 
natuur. We hebben ook een paar keer 
visite gehad uit Oosterhout en de 
mensen snappen dan wel dat we het 
hier goed hebben. Een prachtige 
pastorie met een mooie tuin en dan 
het strand lekker dichtbij! 
Menigeen zou er toch een tikkeltje 
jaloers op kunnen worden. We zijn 
dan ook dankbaar dat we hier mogen 
wonen! Het begint ook steeds meer 
eigen te voelen, ook al wonen we hier 
nog niet eens een jaar. 

VEEL EERSTE KEREN
Nog steeds maken we veel voor het 
eerst mee. De eerste Pinksteren 
hebben we gehad en ook al lijkt het 
alsof de coronatijd alweer verder weg 
is, het was de eerste keer dat het koor 
Sursum Corda weer kon meedoen met 
de kerkdienst! Leuk om zelf daar ook 
deel van te mogen uitmaken. 

ACTIEVE KERK
Renessedag vond ik geweldig om mee 
te maken! Voor zeer goede doelen 
rondom de kerk actief zijn. Ik kan 
daar trots op zijn, want zo zie ik de 
kerk graag. Een open houding naar de 
wereld waarin we leven. 
Missionair kun je het in zekere zin 
noemen. Omzien naar mensen staat 
hoog in ons blazoen. Verder is er voor 
ons ook de eerste keer Kunstschouw 

geweest. Wat een organisatie. Mooi 
hoor om te zien hoe onze kerk daar op 
verschillende manieren bij betrokken 
is. Onze kerkgebouwen die daarvoor 
beschikbaar zijn, maar ook gemeente-
leden die hun tuinen en schuren 
daarvoor beschikbaar stellen. 
Tja…en straks ook de eerste keer 
‘Concert at Sea’. Ik weet nog niet of 
we daar helemaal blij van zullen 
worden. En dan gaat het mij niet om 
de muziek (ik hou wel van een 
drumstel en krijsende gitaren), maar 
meer om 100.000 bezoekers die 
verwacht worden. Ik ben benieuwd 
hoe dat gaat. 

NIEUWE ERVARINGEN
Ondertussen merk ik ook wel dat de 
druk van het gemeenteleven toe-
neemt. Dat is wel even wennen, want 
normaal gesproken wordt het kerkelijk 
leven juist in de zomer wat rustiger 
vanwege de vakanties. Dit jaar lijkt 
het wel andersom naar mijn gevoel. 
Snel nog even een vergaderingetje 
van het één of ander, want dat we 
weer bij elkaar mogen komen, brengt 
ons ook weer de realiteit voor ogen 
dat we samen één kerk willen zijn. 
We voelen de noodzaak om samen te 
werken waar het kan en nodig is. Mooi 
vind ik het om te zien hoe het kerk-
team haar best daarvoor doet en ik 
ben ook blij met de jeugdraad die 
plannen voor de toekomst maakt. 
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VERBINDING
Maar ook de kerkenraad zoekt in 
alle wijsheid wegen naar een goede 
richting voor de toekomst. Wat een 
verantwoording hebben we met 
elkaar! Laten we elkaar daarin zoveel 
mogelijk steunen met goede 
communicatie. 
Met waardering en waar nodig, ook 
met de nodige tips! We moeten daar 
wel op een goede opbouwende 
manier met elkaar over in gesprek 
blijven, want de makkelijkste manier 
is stilletjes weglopen met allerlei 

onuitgesproken gedachten en het 
vervolgens aan een ander overlaten. 
Dat lijkt me niet de manier waarop 
kerk bedoeld is. Alleen als we met z’n 
allen het doel en de missie van de 
kerk voor ogen houden, dan geloof ik 
dat we in elke tijd de wijsheid krijgen 
om ons op een goede manier te 
verhouden tot de uitdagingen, waar 
wij als kerk voor komen te staan en 
wat we daarvoor nodig hebben. Ik 
hoop dat het ons lukt om met geloof 
en vertrouwen, positief en inclusief 
te denken, want ik denk aan dat 

prachtige lied dat we zongen met 
Pinksteren: 
We are one in the Spirit, we are one 
in the Lord. And they’ll know we are 
Christians by our love. 

Ik bid dat die Geest van liefde altijd 
onze drijfveer is bij alles waar we 
voor komen te staan. Dan worden we 
met zijn allen ook gewoon blij met de 
gedachte dat we samen mogen 
bouwen aan de kerk!

Ds. Marco Boevé       n

Berichten uit de Bethlehemkerk
Na Pinksteren gaan we alweer denken 
aan de vakantie. Na de drukte van 
de Kunstschouw en Concert at Sea, 
komen nu ook de rustzoekers. 

 
Voor de rustzoekers, uitwaaiers, 
seizoen gasten en natuurlijk voor u 
ligt op verschillende plaatsen de 
‘Zin in Schouwen’ om mee te nemen 
en te lezen. Het thema is dit jaar 
Duurzaamheid, heel actueel met de 
stikstofcrisis.
Op donderdag 11 augustus wordt de 
fietstocht die in ‘Zin in Schouwen’ 
beschreven is, gezamenlijk gereden. 
Altijd een hele leuke dag. Al fietsend 
ziet u duurzame projecten en krijgt u 
ter plekke informatie De start is om 
9.30 uur in de Bethlehemkerk van 
Scharendijke. U kunt zich aanmelden 
bij Trudi Zuidmeer, 06 555 08 726 of 
trudizuidmeer@gmail.com.
Onderweg wordt gezorgd voor kleine 
versnaperingen en een lunch. Zorg 
voor een goede fiets, opgepompte 
banden, een volle accu en eventueel 
regenkleding.         n

Op zaterdag 30 juli is er na twee jaar 
weer een snuffelmarkt op het plein 
bij de ‘Hoeksteen’ naast de Bethlehem-
kerk! Om 9.00 uur begint de verkoop 
en om 15.00 uur gaan we opruimen. 
Tijdens de snuffelmarkt kunt u koffie/
thee of frisdrank nuttigen op het 
terras buiten of binnen in de 
‘Hoeksteen’. Er zijn ook pannenkoeken, 
broodjes en soep. Makkelijk en lekker 
voor een lunch buiten de deur. In de 
Bethlehemkerk vindt u de boeken, 
een stiltehoek, spelletjes, puzzels, 
handwerken en af en toe orgelspel. 
Op het mooie plein staan marktkramen 
met alles wat u nog kunt gebruiken. 
Op zaterdag 30 juli kunt u vanaf 7.00 
tot 8.30 uur nog spullen brengen naar 
de markt. Wel ter plekke zelf sorteren. 
We vragen om glaswerk, serviesgoed, 
potten en pannen, bestek, curiosa, 
goede schone kleding, schoenen, 
elektrische apparaten, kleine 
meubelen, kindermeubelen, cd’s, 
dvd’s, grammofoonplaten, boeken, 
puzzels, kinderspeelgoed enz. enz. 

U maakt ons ook blij met zelf-
gebakken koekjes, taartjes, koeken, 
om te verkopen maar ook om bij de 
koffie te trakteren. Zelfgemaakte jam, 
sapjes, advocaat e.d. zijn van harte 
welkom. Inleveren op vrijdagavond 
29 juli rond 19.00 uur of zaterdag-
morgen vóór 9.00 uur in de 
‘Hoeksteen’. Bent u in de gelegenheid 
om op 30 juli een tijd mee te werken, 
dan bent u van harte welkom om ons 
team te versterken. 

Aanmelden bij 
Trudi Zuidmeer 06-555 08 726.      n

Fietstocht

Kunstschouw 2022

Meg Mercx / Rob Verwer            ”Blowin in the Wind”

Gezellige snuffelmarkt



14 • Erbij! • december 201914 • Erbij! • augustus 2022

Berichten uit de Jacobuskerk 
en de Corneliuskerk

Ook de Corneliuskerk was een druk-
bezochte locatie in de route van de 
Kunstschouw. 
Een van de kunstwerken in de kerk 

van Noordwelle waar het thema 
“Water” heel duidelijk zichtbaar was, 
was een waterval van wol met hierin 
deeltjes plastic verwerkt.             n

(foto Martine Kaldenberg)

In memoriam

Elizabeth Jozina (Els) Hoek-Quist, 
21 mei 1955 - 17 juni 2022

Op 17 juni is in het ziekenhuis van 
Goes in het bijzijn van haar man 
Wim en haar kinderen op 
67-jarige leeftijd overleden 
mevrouw Elizabeth Jozina (Els) 
Hoek-Quist, (Vronenburg). Haar 
begrafenis vond plaats op 23 juni 
in Bruinisse. Bij het verlaten van 
Renesse luidden de kerkklokken. 
Op zondag 3 juli is een ster met 
haar naam op het gedachtenisdoek 
in de Jacobuskerk bevestigd in het 
vertrouwen dat zij geborgen is bij 
God. Wij wensen haar man Wim en 
haar kinderen Sander en Marieke, 
Ilona en Marco en kleinkinderen 
veel sterkte bij het verwerken van 
dit verlies.   

Nieuws van het kerkplein

HISTORISCHE VERWIJZING
De oplettende voorbijganger heeft 
het wellicht al opgemerkt: in het pad 
naar de kerk, bij de overgang naar 
het trottoir, is een hemelwaterafvoer 
aangelegd over de hele breedte van 
het pad. De bijzonderheid zit ‘m in de 
afdekplaat: hierin staat een spreuk. 

Dezelfde spreuk die ook 
te vinden is op een ande-
re plaats in de kerk: in de 
toren, om precies te zijn. 
In de toren hangt 
namelijk een luidklok van 
Pieter van Dormen uit 
1458, met als randschrift 
“Salvatrix seculi, Stella 
maris succure ora nobis”, 

wat vrij vertaald is tot “Redster der 
eeuw, Sterre der zee, wees onze hulp”. 
Deze vertaling is nu terug te vinden 
in de afdekplaat. Echter, de letterlijke 
vertaling eindigt met de woorden 
“bid voor ons”. Mooi dat bij de 
herinrichting van het kerkplein ook 

aandacht geschonken is aan 
historische details. 

NIEUW LICHT
Eind juni zijn de werkzaamheden 
gestart om de Jacobuskerk opnieuw 
“uit te lichten”. 
Gebeurde dit tot voor kort middels 
grote lichtbakken die rondom de kerk 
geplaatst waren, nu wordt met led-
verlichting die in nauw overleg met 
Monumentenzorg op verantwoorde 
wijze aan het gebouw zelf is aan-
gebracht, de monumentale kerk 
prachtig onder de aandacht gebracht. 
         
        n

Salvatrix seculi, 
Stella maris succure 

ora nobis

Gerard Lentink ”Sedes Mater Mica”

Gea Korpel- Beskers
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Nog even de Zomeravondconcerten 
voor u op een rij: 

CORNELIUSKERK NOORDWELLE:
21 juli 20.00 uur: 
Accordeonensemble Encore o.l.v. 
Harry Schroevers, van klassieke tot 
popmuziek.

JACOBUSKERK RENESSE:
4 augustus, 20.00 uur: 
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, 20.00 uur: 
duo “Gabriele & Julio” Programma 
bestaande uit Celtic Folk songs en 
eigen liedjes 

De concerten zijn gratis te bezoeken, 
na afloop is er een open-schaal-
collecte.        n

Zomeravond-
concerten

Zomerexpositie
Ook dit jaar is er weer een expositie 
van amateurschilders. 
Daarmee is begonnen in 2014 op 
initiatief van ds. Piter Goodijk met het 
thema “Zonnelied van Franciscus”. 
Andere thema’s waren Vrijheid, Water, 
Bevrijding, Muziek, Seizoenen. 

SCHOUWEN
Dit jaar is het thema “Schouwen”, een 
thema wat letterlijk en figuurlijk dicht 
bij de kunstenaars ligt. 

VARIATIE
Het heeft geresulteerd in zeer 
uiteenlopende werken. 
Van al deze werken zijn ook kaarten 
gemaakt die voor € 0.50 verkrijgbaar 
zijn. 

De kerk is elke woensdag geopend 
van 10.00 – 14.00 uur. 
Vanzelfsprekend ook op zondag 
tijdens de diensten.       n

“SCHOUWEN. 

EEN THEMA MET EEN 
MEERVOUDIGE
BETEKENIS...“

Wat zou het mooi zijn
als dit vlak gevuld zou zijn
met dichtregels

Regels over vreugde,
blijdschap en zonneschijn.

Wat zou het vreugdevol zijn
als dit vlak gevuld zou zijn
met nieuwe zinnen

Zinnen over liefde,
troost en ook over beminnen.

Wat zou het zinvol zijn
als dit vlak gevuld zou zijn
met oude, bekende woorden

Woorden over God en over
vertrouwen zonder grenzen.

L. N.

WOORDEN
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24 JULI
Eerste collecte: Diaconie
Tweede collecte: Kerk
Bethlehemkerk
Ds. M. Boevé
Kerk in Burgh
Ds. P. Overduin
Jacobuskerk 9.30 uur
Ds. J.F. Klijnsma
Jacobuskerk 
11.00 uur
Duitse dienst
Pelgrimskerk
(bij goed weer:
Prinsenhoeve in 
Renesse)
Ds. H. Smit

31 JULI
Eerste collecte: Hospice 
Kaaskenshuis
Tweede collecte: Kerk
Bethlehemkerk
Ds. M. Zandbergen
Kerk in Burgh
Ds. J. Klijnsma
Jacobuskerk 
09.30 uur
Ds. G. Zomer
11.00 uur
Duitse dienst
Pelgrimskerk
(bij goed weer:
Prinsenhoeve in 
Renesse)
Ds. H. Smit

7 AUGUSTUS
Eerste collecte: Stichting 
Leergeld Zeeland
Tweede collecte: Kerk
Bethlehemkerk
Ds. G.A. Trouwborst
Kerk in Burgh
Ds. E. Rietveld
Jacobuskerk 
Nog niet bekend
Pelgrimskerk
(bij goed weer:
Prinsenhoeve in 
Renesse)
Ds. H. Smit

14 AUGUSTUS
Eerste collecte: Kia Zen-
dig: Egypte; De kerk staat 
op tegen armoede in het 
dorp
Tweede collecte: Kerk
Bethlehemkerk
Liturgiecommissie
Kerk in Burgh
Ds. M. Zandbergen
Jacobuskerk 
Ds, P. Overduin
Pelgrimskerk
(bij goed weer:
Prinsenhoeve in 
Renesse)
Ds. H. Smit

21 AUGUSTUS
Eerste collecte: 
Tent of Nations
Tweede collecte: Kerk
Bethlehemkerk
(tentdienst bij de 
jachthaven)
Ds. H.B. Graafland
Kerk in Burgh
(Samen met de 
Pelgrimskerk)
Jacobuskerk 
Ds. K. v.d. Jagt
Pelgrimskerk
(bij goed weer:
Prinsenhoeve in 
Renesse)
Ds. H. Smit

28 AUGUSTUS
Eerste collecte: 
Plaatselijk Jeugdwerk
Tweede collecte: Kerk
Bethlehemkerk
Ds. B. Boersma
Kerk in Burgh
Ds. G. Kwakkel
Ds. H. Langebeke
Jacobuskerk 
Ds.M. Boevé
Pelgrimskerk
(bij goed weer:
Prinsenhoeve in 
Renesse)
Ds. J. Lingen

4 SEPTEMBER
Eerste collecte: Diaconie
Tweede collecte: Kerk
Bethlehemkerk
Dienst in de
Jacobuskerk
Kerk in Burgh
Dienst in de 
Pelgrimskerk
Jacobuskerk 
Ds.M. Boevé
Pelgrimskerk
Ds. W. v.d. Kooij

11 SEPTEMBER
Eerste collecte: 
ZWO-project Delta voor 
Indonesië
Tweede collecte: Kerk
Bethlehemkerk
Ds. K. v.d. Jagt
Kerk in Burgh
Dhr. D. Kamstra,
Theoloog
Corneliuskerk 
Ds.M. Boevé
Pelgrimskerk
Ds. J. de Vries

18 SEPTEMBER
Eerste collecte: 
KIA Zending: Syrië; De 
kerk als plek van hoop en 
herstel
Tweede collecte: Kerk
Bethlehemkerk
Ds. C. Haasnoot
Kerk in Burgh
Drs. R. Hehenkamp
Corneliuskerk 
Ds.K. v.d. Jagt
Pelgrimskerk
(bij goed weer:
Prinsenhoeve in 
Renesse)
13.30 uur
Ds. H. Smit

25 SEPTEMBER
Eerste collecte: 
PKN Zending: Colombia 
- Vrouwen als vredestich-
ters Tweede collecte: Kerk
Bethlehemkerk
Ds. M. Boevé
Kerk in Burgh
Drs. B. Veenman
Jacobuskerk 
Ds. S.T. v.d. Hauw
Pelgrimskerk
Ds. H. Perfors

2 OKTOBER
Eerste collecte: 
PKN Kerk en Israël - 
onopgeefbaar verbonden
Tweede collecte: Kerk
Bethlehemkerk
Ds. M. Boevé
Kerk in Burgh
M. v.d. Veer
Theoloog
Corneliuskerk/
Jacobuskerk 
(Dienst in 
Scharendijke)
Pelgrimskerk
(Dienst in Burgh)

9 OKTOBER
Eerste collecte: 
PKN Missionair werk: 
nieuwe vormen van kerk 
zijn Tweede collecte: Kerk
Bethlehemkerk
Ds. G.A. Trouwborst
Kerk in Burgh
Ds. H. van Laren
Corneliuskerk 
Ds. M. Boevé
Pelgrimskerk
Ds. J. Herweijer
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Diensten juli - oktober 2022
meer informatie: www.kerkopschouwen.nl
Alle diensten beginnen om 10.00 uur, tenzij anders aangegeven.


