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Toch zijn er wel wat kanttekeningen 
te plaatsen bij het verschijnsel van 
de startzondag. Het kerkelijk jaar kent 
best veel momenten waar we kunnen 
spreken een nieuwe start, een nieuw 
begin: de eerste zondag van het 
kerkelijk jaar, 1e Advent, en daarna 
Kerst, Pasen en Pinksteren. En niet te 
vergeten alle zondagen als eerste dag 
van de week. Kortom: wat moet je in 
zo’n overvloed aan beginpunten met 
een startzondag?

Geen weDstrijD
Het plaatje is in die zin misleidend 
dat het een wedstrijd suggereert. Dat 
kan niet het geval zijn want dan zou er 
ook een eindstreep moeten zijn en de 
slotzondag hebben we nog niet in ons 
assortiment. Bovendien zouden we 
dan de kerk van Burgh ter verantwoor-
ding moeten roepen voor vals spel: zij 
starten een week eerder.

in het zweet werken
Een andere misleidende suggestie is 
dat we in de periode voorafgaand aan 
de startzondag op onze lauweren heb-
ben gerust, vakantie hebben gevierd, 
niet al te actief zijn geweest en dat we 
er nu nodig weer tegenaan moeten. 
Niets is minder waar. Het klopt dat 
de vergaderfrequentie in de zomer 
wat lager is dan in de winter, maar de 
activiteitenintensiteit is hoog. Vele 
tientallen vrijwilligers hebben zich, 
soms letterlijk, in het zweet gewerkt 

met het houden van rommelmarkten 
en het organiseren van concerten en 
tentoonstellingen. Op deze wijze is de 
kerk nadrukkelijk onder de aandacht 
gebracht van de dorps- en toeristen-
gemeenschap. De kerk naar buiten!

ADeMhAlen
En nu, met de herfst in het vooruit-
zicht, gaan we weer terug naar bin-
nen. Naar de vergaderruimtes, naar de 
gesprekskringzalen en ontmoetings-
plaatsen. Die overgang wordt gemar-
keerd met de startzondag. Zo kunnen 
we deze dag zien als begin van de 
ademhalingscyclus. We ademen in, 
we laden onszelf op voor het werk in 
de geloofsgemeenschappen. En met 
die adem kunnen we vooruit tot de 
zomerperiode waarin we weer kerk 
naar buiten worden met alle bijbeho-
rende activiteiten. Dan ademen we 
uit en laten we onszelf zien en horen: 
“Zolang wij ademhalen, schept Gij in 
ons de kracht”.

Huib van der Klooster     n

Op uw plaatsen...!
Je kunt er niet omheen, ook niet in dit nummer van ERBIJ: 
september is in de kerk de maand van de startzondag(en). 
Als we het plaatje mogen geloven verschijnen we met zijn allen 
vurig aan de start in de hoop er het beste van te maken.

Startzondag!

Bij de voorpagina: ‘Zelfs vindt de mus 
(mees) een huis o Heer’ (Psalm 84). In dit 
geval in een vogelhuisje model Pelgrims-
kerk dat een gemeentelid jaren terug voor 
dominee Ineke de Heer maakte.

Erbij!
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Van de redactie

Uitnodiging van de diaconie
(van de Protestantse gemeente Schouwen aan Zee en de Christelijk Gereformeerde Kerk Haamstede)

Seniorenreisje zaterdag 14 september 

Ook voor het tweede nummer van ons 
nieuwe kerkblad ontving de redactie 
meer kopij dan verwacht. Fijn dat 
veel ‘schrijvers’ ons blad zo intensief 
gebruiken als communicatiemiddel 
voor onze gemeente. In 2020 is het 
de bedoeling iedere twee maanden 
– dus 6 maal per jaar – het kerkblad 
uit te brengen. Het nieuws is dan 
wat meer up-to-date en het blad iets 
minder dik.

OOk DiGitAAl
Vanaf heden is ons kerkblad ook digi-
taal beschikbaar. U kunt uw wens om 
het blad digitaal te ontvangen mailen 
aan Fred Vrauwdeunt: kerkblad- 
digitaal@pgschouwenaanzee.nl 
Hij zorgt er dan voor dat u voortaan 
het blad digitaal ontvangt in plaats 
van per bezorger of per post.

BijDrAGe verzenDen
We zijn heel blij dat ook veel gasten 
van onze kerk het kerkblad graag 
ontvangen. Omdat deze bladen vaak 
per post worden verstuurd willen we 
vanaf 1 januari 2020 hiervoor een bij-

vOOr wie? 
Leden van de gemeente die de leef-
tijd 70+ hebben. Wanneer uw partner 
die leeftijd nog niet heeft, bent u 
natuurlijk beiden van harte welkom.

let op: het tijdschema wijkt af van 
dat van voorgaande jaren.
zoals u ziet is het onderstaande tijd-
schema anders dan u gewend bent.
 
het prOGrAMMA
U wordt om 09.30 uur verwelkomd 
in de Pelgrimskerk, Platboslaan 1 
in Haamstede. De deelnemers uit 
Scharendijke komen met de bus naar 
hetzelfde adres. Voordat we aan de 
reis beginnen, ontvangt u daar een 
kop koffie of thee met iets lekkers. De 
chauffeur brengt ons naar Bergen op 
Zoom. Om 11.30 uur arriveren we in 
‘De Raayberg’ daar wordt een brood-
maaltijd en soep aangeboden.
Het volgende reisdoel is Museum  

drage in de kosten van u vragen van 
€ 30 per jaar. Wilt u het blad digitaal 
ontvangen, dan zijn daar uiteraard 
geen kosten aan verbonden.

BijDrAGe kerkBAlAns 
(of vrijwillige vaste bijdrage - vvb)
Uw bijdrage voor kerkbalans (vvb) 
kunt u overmaken op de bankrekening 
zoals vermeld in de colofon van uw 
locatie: Kerk in Burgh, Pelgrimskerk, 
Bethlehemkerk, Jacobuskerk.
Let wel op de nieuwe naam van deze 
rekeningen!
Op de website vindt u onder Informa-
tie ook een kopje Financiën, waarop 
alle financiële informatie te lezen valt 
die voor u van belang is; ook vindt u 
daar de bankrekeningnummers die 
van belang zijn.

nAAM kerkBlAD
De naam voor ons kerkblad is al in 
enkele uitgaven ter sprake geweest. 
Er bereikten de redactie geen voor-
stellen voor een betere naam; de 
huidige naam Erbij! blijkt nu al zo 
goed ‘ingeburgerd’ dat de redactie 

‘De Meestoof’ in St. Annaland.  
Slogan van het museum is ”Hoe leef-
den en werkten de mensen vroeger?” 
U bent ongeveer om 17.00 uur weer 
terug bij de Pelgrimskerk.
U hoeft deze dag weinig te lopen. 
Nagenoeg alleen de bus in en uit.

Uw BijDrAGe.
Voor € 20,00 p.p. bent u een gezellige 
dag uit en kunt u verder kennismaken 
met elkaar. Uw bijdrage kunt u contant 
betalen voor u de bus instapt. 

heeft besloten deze naam te blijven 
gebruiken.

ter herinnerinG. erBij! stAAt 
vOOr:  iedereen mag erbij zijn, kin-
deren incluis. Het is indirect ook een 
oproep aan mensen met twijfels: blijf 
erbij, je hoort erbij. En voor hen die 
nog niet bij de kerk horen: kom erbij!
Op de achterzijde van het blad – bij 
de kerkdiensten – wordt verwezen 
naar onze website www.kerkopschou-
wen.nl - een site die absoluut (regel-
matig) een bezoekje waard is!
Wilt u iets op de site laten plaatsen, 
stuur dan een mail aan:  
webmaster@pgschouwenaanzee.nl

vOlGenDe nUMMer
Het volgende nummer van ons kerk-
blad komt ongeveer in de 3e week 
van november bij u in de bus.
De kopij voor dit nummer moet vóór 
26 oktober bij de redactie binnen zijn:
redactiekerkblad@pgschouwenaan-
zee.nl

Namens de redactie, Bart van Dam   n

AAnMelDen
Wanneer u het fijn vindt om mee te 
gaan, verzoeken wij u zich uiterlijk 
9 september a.s. aan te melden.
•  Deelnemers van de Pelgrimskerk en 

de Chr. Ger. Kerk geven zich op bij 
Jan Waverijn, tel. 0111-651269

•  Deelnemers van de kerk in Burgh 
geven zich op bij mevrouw Bep 
Spaans, tel. 0111-652001

•  Deelnemers van de kerk in Renesse/
Noordwelle bij de heer Peter Jonker, 
tel. 0111-463376

•  Deelnemers van de kerk in  
Scharendijke bij de heer Wim Knol, 
tel. 0111-671443

Alstublieft opgeven wanneer u 
duidelijk weet dat u mee zult gaan. 
wanneer u daarna toch onverhoopt 
niet mee kunt, laat het dan weten 
aan jan waverijn, tel. 0111-651269

Met vriendelijke groet,
de diakenen       n
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De man die gestuurd wordt, is Bar-
nabas. Zelf is hij een Leviet, iemand 
die zich strikt aan de wetten houdt. 
En dan ziet hij daar in Antiochië voor 
het eerst van zijn leven niet-Joden, 
onbesnedenen, die zich laten dopen, 
die Jezus willen volgen, een ge-
meente vormen. Het ziet er allemaal 
zo anders uit, zo niet vertrouwd. En 
je kunt je helemaal voorstellen dat 
bij Barnabas fronst als hij dit ziet. Dit 
is allemaal niet hoe hij het gewend 
is. En je zou verwachten dat hij de 
gemeenschap tot orde roept, of zegt 
dat ze eerst met de moedergemeente 
in Jeruzalem moeten overleggen. 

hij OOrDeelt niet
Maar wat we lezen is iets heel anders: 
en toen hij daar gekomen was en de 
genade van God zag, werd hij heel 
blij (Handelingen 11:23). Hij oordeelt 
dus niet, die Barnabas. Nee, hij wordt 
gewoon blij! Want door al het men-
selijke heen ziet hij het goddelijke 
oplichten. En dat is iets wat Barnabas 
typeert. Barnabas heeft er een anten-
ne voor om te zien waar God nabij 
is, waar God een spoor trekt, en daar 
krijgt hij energie van. 

zOOn vAn vertrOOstinG
Eigenlijk heette hij Jozef, maar zijn 
bijnaam was Barnabas. Barnabas: 
dat betekent zoiets als ‘zoon van de 
vertroosting.’ Barnabas is iemand die 
anderen moed geeft. Die mensen niet 
de maat neemt of kleineert ten gunste 
van zichzelf. Nee, hij laat anderen 
groeien en geeft hen ruimte. Hij sti-
muleert, investeert, bemoedigt. 
Hoe doet hij dat, zou je denken? Lu-
cas vertelt het in vers 24: hij was een 

goed mens, vol geloof en vol van de 
heilige Geest. Het heeft dus iets met 
de Geest te maken: die maakt je hart 
mild, je blik scherp en die leert je om 
verder te kijken. 

wOOrDen
Misschien kunnen we ons eens spie-
gelen aan iemand als Barnabas. In 
hoeverre kijken wij op deze manier? 
Welke woorden spreken wij naar 
elkaar uit? Zeg je ‘succes, zet ‘m op’! 
Of wens je iemand de vrede van God 
toe? Bedank je iemand voor het be-
zoek, of zeg je: ‘in jou heb ik vandaag 
iets van Jezus gezien?’ 
Toen wij in Utrecht woonden leerden 
we een (moslim)gezin kennen dat nog 
maar net in Nederland verbleef. We 
hielpen hen wegwijs worden in de 
regels en gewoontes van ons land. Op 
een dag zei de vader van het gezin: 
“Ik dank God dat jullie op onze weg 
zijn gekomen; jullie zijn een geschenk 
van God”. Het raakte mij diep en zette 
me ook aan het denken. 

GezeGenD Mens
Deze wereld heeft Barnabassen nodig. 
Mensen die door de dingen heen 

kunnen kijken en zien waar God een 
spoor trekt in ons leven. Soms heel 
zichtbaar, soms meer verborgen. Maar 
toch. Mensen die dat ook bij anderen 
opmerken en durven benoemen. 
Je bent een gezegend mens als je iets 
hebt van Barnabas. Dat als mensen jou 
ontmoeten, ze zich gezien voelen en 
gekend. En wat is het een zegen als je 
een Barnabas om je heen hebt. Iemand 
die jou ziet, die bij jou de vreugde 
aanwakkert en je stimuleert in geloof, 
hoop en liefde. In Jezus’ naam. 

Ds. Bertie Boersma       n

Avond voor  
pastorale teams
 Als ouderling of pastoraal medewer-
ker voer je veel gesprekken.
Maar hoe voer je nu een goed ge-
sprek? Niet altijd gaat het gesprek 
over het geloof, vaak is nabijheid en 
medeleven heel belangrijk. Maar: zijn 
er grenzen aan je medeleven en hoe 
bewaak je deze, zonder afstandelijk 
te worden? Een ander punt, waar je 
als pastoraal bezoeker mee te maken 
kunt hebben, is kritiek. Kritiek op de 
kerk, de omgang met elkaar of de 
diensten. Soms schrik je daarvan of 
vraag je je af: hoe kun je daarmee om-
gaan? Aan de hand van concrete situ-
aties zullen we daarover in kleinere 
groepen in gesprek gaan en ‘oefenen’.  

De avond is op 14 november om 
19.30 uur in de pelgrimskerk.
Opgave uiterlijk 1 november bij  
Janneke Herweijer (06-47410756)   n

Heb je ook iets van...
Barnabas...

In Handelingen 11 lezen we 
hoe het christendom zich 

verspreidt vanuit Jeruzalem 
naar onder andere de stad 

Antiochië. Daar ontstaat een 
gemeenschap van gelovigen 

met ook mensen met een 
niet-Joodse achtergrond. Deze 

geruchten bereiken de moe-
dergemeente in Jeruzalem. En 
vanuit het hoofdkwartier van 

de kerk wordt iemand naar 
Antiochië gestuurd om eens 

polshoogte te nemen en te 
zien wat daar gaande is.

Barnabas is iemand 
die anderen moed 
geeft. Die mensen  

niet de maat neemt of 
kleineert ten gunste 
van zichzelf. Nee, hij 

laat anderen...
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Op de ´bijbelschool´ waar hij werk-
zaam is leren christenen, onder wie 
ook veel jongeren, hoe ze sterker kun-
nen staan in hun geloof. Die uitdruk-
king klinkt ons misschien wat vreemd 
in de oren, maar is in Pakistan heel 
relevant: want stevig staan in je geloof 
is nog niet zo eenvoudig in een land 
waar discriminatie en onderdrukking 
de realiteit van alledag is. Maar het lukt 
deze bijbelschool wonderwel goed. 
Per jaar bereiken ze 6000 mensen die 
ze versterken in hun geloof, waarvan 
54% vrouw is. En dat is goed nieuws 
in een samenleving waar vooral man-
nen het voor het zeggen hebben.

hoe Anjum een voorbeeld werd voor 
het pakistaanse politiekorps
Dat de bijbelschool mensenlevens 
verandert, wordt 
duidelijk in de 
vele verhalen 
van Qaiser. Zo 
vertelt hij over 
Anjum. Anjum is 
politieagent en 
lange tijd corrupt 
en onbetrouw-
baar. Toen volgde 
hij een cursus bij 
OTS. Qaiser was 
erbij toen Anjum 
zijn verhaal 
deelde tijdens 
een bijeenkomst 
waar veel mensen bij waren: ‘hij ver-
telde dat hij corrupt was. Maar door 
OTS heeft hij geleerd dat er ook an-
dere manieren zijn. Hij wil als christen 
een voorbeeld zijn in de Pakistaanse 
maatschappij. Zijn hoger geplaatste 
leidinggevenden valt het ook op en 
zien hem nu als een voorbeeld.’
‘Mijn dochter is de enige christen in 
haar klas’

Qaiser Julius woont met zijn gezin in 
Pakistan. Hoe is het voor hem en zijn 
gezin om te leven in Pakistan? Qaiser: 
‘natuurlijk is het zwaar, maar het is 
voor mij en mijn gezin echt een roe-
ping om hier in dit land te wonen en 
te werken. Ik ben ervan overtuigd dat 
ik hier moet zijn. Veel mensen vragen 
waarom ik niet wegga en naar een 
westers land ga. Maar nee, Pakistan 
is mijn land.’ Qaiser vertelt dat het 
voor zijn dochter soms erg zwaar is. 
Zij zit op een school waar ze de enige 
christen in de klas is. ‘Elke dag leren 
we haar dat ze voorzichtig moet zijn 
en hoe ze gesprekken moet voeren 
met andere klasgenoten’. 

Christelijke jongeren en het natio-
nale cricketteam 
OTS ontwikkelt materiaal om jonge-
ren te versterken in hun geloof. In de 
voorbereiding op een nieuw program-
ma ontdekten ze dat de christelijke 
Pakistaanse jongeren bij een cricket-
wedstrijd tussen Pakistan en Engeland 
niet hun eigen team aanmoedigen, 
maar de Engelsen. ‘We zijn dat verder 
gaan onderzoeken. Het blijkt dat jon-
geren zich veelal tweederangsburgers 
voelen. Er zit ook geen christelijke 
cricketspeler in het team. Dat hebben 
we meegenomen in de verdere ont-
wikkeling van het materiaal. Zo leren 
we de jongeren enerzijds te leven als 
goede christen en anderzijds dat ze 
volledig onderdeel zijn van hun land 
Pakistan.’

‘niemand kan ons van het geloof van 
Christus weghouden’
In Pakistan hebben de afgelopen 
jaren veel aanslagen plaatsgevonden. 
Ook in 2013 in Peshawar. Hoe gaat 
de kerk om met dit soort situaties? 
‘Bij de aanslag kwamen 119 mensen 

om en raakten er honderden gewond. 
De komende zondag erna zat de kerk 
weer helemaal vol. Iedereen was ver-
baasd. Ook de landelijke pers viel dit 
op. Toen de media aan een kerkgan-
ger vroeg waarom ze niet weg bleven, 
antwoordde ze: ‘Niemand kan ons van 
het geloof van Christus houden’. Die 
beelden zijn uitgezonden door het 
hele land.’

Uw genade is mij genoeg
We vragen Qaiser naar zijn favo-
riete bijbeltekst. Zonder aarzeling 
antwoordt hij: “2 Korinthiërs 12:9. 
‘Je hebt niet meer nodig dan mijn 
genade. Want kracht wordt zichtbaar 
in zwakheid. Dus laat ik mij veel liever 
voorstaan op zwakheid, zodat de 
kracht van Christus zichtbaar in mij 
wordt’. Zijn Genade is mij genoeg. Dat 
is voor mij een grote bemoediging.’

‘thank you zeeland’
Tot slot vertelt Qaiser: ik hoor van 
mensen dat er voor ons gebeden 
wordt en dat motiveert ons. Dat we 
één in Christus zijn. En als ik straks 
weer terug ben in Pakistan, dan zal ik 
mijn collega’s ook deze goede verha-
len vertellen – ook voor hen zal dat 
een grote bemoediging zijn. 

Dit is een van de laatste berichten 
over de zwo- projecten in pakistan: 
vanaf 2020 zullen we de overstap 
maken naar indonesië. Over de 
gekozen projecten hoort u in het 
volgende kerkblad meer.      n

Veel christenen in Pakistan voelen zich kwetsbaar en onzeker. 
Ze vormen een minderheid en behoren vaak ook nog tot de de 
armste bevolkingsgroepen. Qaiser Julius is predikant en direc-
teur van Open Theological Seminary. Dit voorjaar was hij op be-
zoek in Nederland. Hier volgt zijn verhaal: over zijn werk en de 
kerk in Pakistan, over hoe het is om met zijn gezin in Pakistan te 
leven, over zijn favoriete bijbeltekst, en meer...

Het verhaal van ds. Qaiser Julius: 
“We horen in Pakistan”
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Windkracht-8
jAArlijkse FietstOCht
Op donderdag 8 augustus was de 
jaarlijkse fietstocht, georganiseerd 
door Windkracht-8. Rond half tien 
verzamelden zich ongeveer 60 fiet-
sers bij het kerkje van Burgh. De tocht 
had als thema: water. We fietsten door 
de Domeinen, langs de Oosterschelde 
en de Schelphoek, dwars door de 
polder naar Noordwelle. Na de lunch 
fietsten we naar Renesse, en tenslotte 
langs duinen en vroongronden weer 
terug naar Burgh. Het weer zat mee, 
soms hadden we de wind in de rug, 
soms pal tegen, en de zon scheen. 

Onderweg vertelde Jan Stigter we-
tenswaardigheden over de omgeving, 
die op één of andere manier iets met 
het thema ‘water’ te maken hadden. 
Het was een mooie tocht, waar veel 
mensen van hebben genoten!

AFsCheiD en nieUwe MeDewerkers
Geheel onverwachts heeft Coby 
Verwaard aangegeven haar functie als 
secretaris van Windkracht 8 te willen 
neerleggen. Johan en Coby hebben 
besloten te verhuizen naar België 
om dichter bij de kinderen te wonen. 
Gedurende 16 jaar maakte ze deel 
uit van Windkracht-8 en de laatste 
jaren vervulde Coby een spilfunctie 
bij veel van de activiteiten. We zullen 
haar erg missen, door haar nauw-
keurigheid, hartelijkheid en attente 
geest. Na de dienst van 4 augustus 
hebben we in Burgh afscheid van 
haar en Johan genomen. Wij danken 
Coby hartelijk voor het vele werk en 
wensen hen alle goeds in hun nieuwe 
woonplaats. Gelukkig zijn er ook twee 
nieuwe medewerkers gevonden: Jan 
van de Broeke is bereid de financiën 
op zich te nemen en Bea Flach neemt 
het secretariaat over. We zijn als 
werkgroep natuurlijk heel blij met de 
nieuwe leden en hopen op een goede 
samenwerking.

Sursum Corda
zAnGers/zAnGeressen GezOCht 
vOOr GeleGenheiDskOOr
Het nieuwe seizoen staat voor de 
deur. Zo ook voor Sursum Corda, het 
koor uit Scharendijke.
Het is traditie dat Sursum Corda 
meewerkt aan het Adventsconcert  in 
Haamstede (dit jaar op 13 december) 
en aan de kerstnachtdienst in de 
Bethlehemkerk van Scharendijke. Dit 
jaar hebben we als koor ook van harte 
de uitnodiging geaccepteerd om mee 
te werken aan de gezamenlijke dienst 
op 1e advent (zondag 1 december) in 
de Pelgrimskerk. 
Wat zou het mooi zijn om als te-
ken van verbondenheid met elkaar 
het koor uit te breiden met zo veel 
mogelijk zangers uit de verschillende 
kerken. Dan zingt niet Sursum Corda 
maar een (groot?) gelegenheidskoor 
van “Schouwen aan Zee”. Zangers van 
alle stemgroepen zijn welkom!
Als je graag zingt, maar niet het hele 
jaar door lid wil zijn van een koor, 
dan is dit de gelegenheid om toe te 
werken naar een mooie viering op 
de 1e adventszondag. De repetities 
zijn vanaf 2 september op maandag-
avond van 7.45 uur tot 9.45 uur in 
de Bethlehemkerk. Later aansluiten 
is zeker mogelijk. Zin gekregen? Meld 
je aan bij d Matty de Ruiter (mjderui-
ter3@gmail.com, tel. 0653990306)
Nog vragen? Mail/bel de dirigent: 
Huib van der Klooster (hwvdkl@zee-
landnet.nl  tel. 0111671693)

Een muzikale groet,
Huib van der Klooster        n

vOOrstellinG kees pOsthUMUs:  

Dwars door de Bijbel
In ‘Dwars door de Bijbel’ snelt Posthu-
mus van Genesis naar Openbaringen, 
en weer terug. In tientallen korte 
verhalen, samenvattingen en nieuwe 
liedjes gaat hij op reis door de Schrift. 
Het gaat hem daarbij vooral om de 
‘dwarse’ verhalen, over dappere door-
zetters en dwarsliggers.  
De voorstelling is op  
3 oktober in de pelgrims-
kerk te haamstede 
en begint om 19.30
 uur, aansluitend op 
Meet & Greet. 
Meer informatie vindt je
in het Activiteiten
en Kringenboekje.              n 

ACtiviteiten  en krinGenBOekje 
winterseizOen
Het activiteitenboekje komt begin 
september uit en bevat een over-
zicht van verschillende activiteiten; 
Bijbelgroepen, gespreksgroepen, een 
filmavond, de maaltijden van Meet & 
Greet, catkids en kliederkerk, koffie 
met noten, en koffieochtenden. 
Als predikanten hebben we gepro-
beerd een breed aanbod te bieden en 
we hopen dat er iets van uw gading 
bij is. Als gemeente zijn we onderweg, 
en als we een ‘lerende gemeente ‘ 
willen zijn, dan moet je je als mens en 
als gelovige blijven ontwikkelen. Het 
activiteitenboekje wordt vanaf start-
zondag verspreid.

Meedoen? kijk in het boekje! of op 
de website van windkracht-8!
Uitgebreide informatie over alle 
activiteiten zijn in het boekje opgeno-
men, daarom is het de beste bron als 
u aan een activiteit of kring wilt mee-
doen. Activiteiten die later worden 
georganiseerd vindt u op de website 
van Windkracht-8.      n

Samen vieren 
Vredesweek
Hielden we vorige jaren een vredes-
wandeling, nu besloten we in Samen 
Vieren, dat we een Taizéviering gaan 
houden in het kader van de Vredes-
week. Op zondag 29 september is de 
taizé - vredesviering gepland in de 
O.l. vrouwe kerk te haamstede om 
19.30 uur. De dienst wordt voorbe-
reid door pastoor Fons van Hees en 
Marijke Wessel.        n
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Vanuit de 
Duinen
Al onze Westhoekgemeentes hebben 
wel familie, vrienden of bekenden 
in “De Duinen” van Haamstede. Wat 
wordt daar veel werk verricht. Het 
personeel heeft zich uitgesloofd, 
vooral deze warme maanden, om het 
de bewoners zo gemakkelijk mogelijk 
te maken. Tijdens de weeksluitingen 
konden wij, als vrijwilligers, merken 
dat de animo maar matig was om naar 
de weeksluiting te komen, want wéér 
die hitte in en wéér in die warme zaal 
zitten. Dat was begrijpelijk natuurlijk. 

Frits pOsteMA 25 jAAr Bij AllévO
Maar op 9 augustus was `t anders: 
ondanks de broeierige, klamme lucht 
was `t behoorlijk vol. Frits Postema 
ging voor en veel ouderen horen en 
zien hem graag. Deze vrijdag was een 
bijzondere dag voor Frits: hij werkte 
25 jaar bij Allévo. De bewoners wisten 
het niet, maar waren blij verrast toen 
ze het vernamen. En de verrassing 
was compleet, toen Frits op koffie met 
gebak trakteerde. Het valt trouwens 
niet mee om drinkend en gebak etend 
naar de weeksluiting te luisteren. 

GeBOrGenheiD
Frits had met enkele bewoners lieve-
lingsliederen uitgekozen. Ga niet 
alleen door `t leven…. Ik zie een poort 
wijd open staan…. En Psalm 139. 
Heimwee kun je krijgen naar vroeger, 
toen geloven toch zoveel eenvoudiger 
was… als je ziet hoeveel ouderen die 
liederen uit het hoofd zingen en er 
ontroerd door raken. Waarschijnlijk 
heeft die ontroering meer te maken 
met terugverlangen naar vroeger, en 
niet zozeer met diep geloven… alhoe-
wel… die verzen geven een gevoel 
van geborgenheid. Geborgen bij God, 
zoals je vroeger bij je moeder gebor-
gen was. 

MOeDerlieFDe
En dan, kijkend naar de glasiconen 
die in Burgh hangen, krijg je weer dat 
gevoel, die ontroering, als je de icoon 
“piëta” rustig bekijkt: Maria, haar dode 
zoon en daaromheen de omarming 
van God. Het probleem: wat moet je 
ermee, als je nooit moederliefde kon 
beleven? 

Marijke van Reenen      n

BOrO & MArA Dit oudere echtpaar 
helpen we ieder jaar weer een stukje 
verder met hun huis. De jongeren 
hebben een gat uitgehakt in de 
rotsbodem en met betonnen stenen 
een septic tank gebouwd. Ondertus-
sen heeft een lokale stukadoor de 
badkamer verder afgemaakt.
speeltOestel basisschool Glava-
ticevo: we zouden alleen de palen 
vervangen, maar helaas bleek het 
toestel slechter dan verwacht. We 
hebben het hele speeltoestel uit 
elkaar gehaald, slechte houtdelen 
vervangen, geschuurd, geschilderd 
en weer opgebouwd.
prOtheses Annemarie (prothesema-
ker van beroep) heeft 2 mensen met 
een amputatie bekeken. Er is een 
nieuw onderdeel voor de prothese 
vervangen en voor een vrouw een 
nieuwe prothese aangemeten. 
30 vOeDselpAkketten uitgedeeld 
Iedere dag zijn er jongeren met een 
begeleider op pad geweest om voed-
selpakketten uit te delen bij mensen 
die in armoede leven. 
hOUt zAGen, klOven en stApelen  
bij de kleine boerderij van buur-
vrouw Mica, zodat er een wintervoor-
raad is. Tevens hebben 4 jongens 
(waarvan 2 hoveniers) in onze groep 
een gat (ontstaan door flinke regen-
val) in de muur van het huis/ schuur 
gerepareerd met cement en stenen. 
 vlOer eGAliseren in het huis van 
Batsco (jong gezin) hoog in de ber-
gen hebben een aantal jongeren een 

vloer geëgaliseerd als voorbereiding 
om laminaat te kunnen leggen.
jAM MAken: er is weer frambozen en 
abrikozenjam gemaakt. Bij terugkomst 
in NL hebben we deze verkocht om 
zo weer geld op te halen voor de 
projecten.
niet AFGeMAAkt De projecten die 
we niet af konden maken in deze 
week hebben we uitbesteed aan een 
lokale aannemer. De aannemer heeft 
zo weer een paar dagen betaald werk. 

BOsnisChe AvOnD
Later dit jaar zal er weer een Bosni-
sche avond georganiseerd worden, 
waar we uitgebreid (foto)verslag 
zullen doen van de reis en projecten. 
De jongeren (en begeleiders) kunt u 
treffen in de Pelgrimskerk: tijdens de 
koffie na de kerkdienst op de laatste 
zondag van de maand zullen cake/ 
koeken bakken ‘verkocht’ worden  
(bijdrage staat vrij). We willen ieder-
een die heeft bijgedragen hartelijk 
bedanken, we hopen weer op u te 
kunnen rekenen voor Bootcamp  
Bosnië, zomer 2020.

Meer weten?
Kijk op www.facebook.com/bootcamp-
bosnie of stel uw vragen via email:
bootcampbosnie@gmail.com. 
Het bankrekeningnummer van Boot-
camp is: NL49 RABO 0357 8007 45

Hartelijke groet, de jeugd en begelei-
ders van Bootcamp Bosnië                 n 

Afgelopen zomer zijn we met 14 jongeren en 5 begeleiders 
afgereisd naar onze vaste stek aan het prachtige meer Boračko 
Jezero. In het vorige  nummer hebben we een aantal projecten 
genoemd die we van plan waren om te gaan doen. Maar ja, in 
Bosnië gaat niet altijd alles zoals gepland en zijn er ook weer 
nieuwe projecten ter plekke ontstaan. Een korte beschrijving:

Bootcamp Bosnië 2019



Berichten uit de Kerk in Burgh

VAn ACHtEr  
DE PErEBomEn

Uit De pAstOrie 
De zomervakantie zit er op. Mooie maanden, met overwegend 
goed weer. We hebben genoten van onze vakantie in juni en 
ons huis lijkt op het moment net een duiventil, waar de  
kinderen in en uitvliegen. 

kerkgebouw: 
Kerk in Burgh
Burghse Ring 33
Burgh-Haamstede

predikant: ds. Janneke Herweijer
Christinastraat 6, 
4328 CB Haamstede,
tel. 06 474 107 56
j.herweijer@xs4all.nl

kerkteam kerk in Burgh
waarnemend scriba 
Marijke van Reenen, 
tel. 0111-651708
marijkevanr@zeelandnet.nl
Martin. v.d .Hoek
tel. 0111-642430
José van Drie
tel.0111-651143
Diakenen: 
Bep Spaans
tel. 0111-65 2001
Ria Wiggers
tel. 0111 65 1925
Ouderling-kerkrentmeester
Hans Nagtegaal, 
tel. 0111-65 3625
jsnagtegaal@zeelandnet.nl
ledenadministratie:
Julius en Ina Hasper  
tel. 0111 85 0464
kib.la@zeelandnet.nl
kosterscoördinator: 
Piet Spaans  
tel. 0111 65 2001
westbout@zeelandnet.nl 

Bank: NL 79 RABO 0357 801466 
t.n.v.: PG Schouwen aan Zee Burgh 
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AFsCheiD
Zondag 4 augustus namen we in een 
volle kerk afscheid van een ambts-
drager, Johan Verwaard en zijn vrouw 
Coby. Beiden waren zeer actief in 
Burgh. Voor Burgh zal het zeker een 
gemis zijn. Afscheid nemen doet pijn. 
Het geeft ook een goed gevoel dat ze, 
dichter bij hun kinderen, een nieuw 
bestaan gaan opbouwen. Voor Burgh 
is het roeien met de riemen, die er 
zijn. Dat is niet altijd eenvoudig. En 
ik realiseer me dat er weer een lege 
plek valt. Maar soms is het verbazing-
wekkend wat er toch tot stand wordt 
gebracht. Een gezellige rommelmarkt, 
een tentoonstelling met glasiconen 
in de augustusmaand, een fietstocht 
vanuit Windkracht-8, een nieuw 
activiteitenboekje voor het wintersei-
zoen met een grote verscheidenheid 
aan activiteiten en niet te vergeten de 
vele bezoekjes, die worden afgelegd. 
Waar een kleine gemeenschap groot 
in kan zijn.

veel ACtiviteiten
Voor de komende winter staan er 
veel activiteiten op het programma. 
Verschillende leesgroepen, Bijbel-
groepen, een voorstelling van Kees 
Posthumus in oktober en niet te 
vergeten activiteiten als ‘koffie met 
noten’, die al langere tijd lopen. Op 
dit moment ben ik bezig met voorbe-
reidingen voor het nieuwe seizoen: 
het activiteitenboekje, dat inmiddels 
gedrukt is, en de startzondag op 15 
september. 

stArtzOnDAG
Het thema van de startzondag is dit 
jaar: ‘een goed verhaal’. En dit thema 
loopt ook als een rode draad door de 
activiteiten van komende winter. Als 
je het activiteitenboekje doorbladert, 
zijn er veel groepen rond het goede 
verhaal, dat de Bijbel is. Op donder-
dag 3 oktober geeft Kees Poshumus 
de aftrap met zijn voorstelling: Dwars 
door de Bijbel. Daarnaast is er natuur-
lijk het ‘Bijbellezen met het oog op 
zondag’, Bijbellezen met de rabbij-

nen en last but not least: 
contextueel Bijbellezen. Dit 
alles in de hoop dat we een lerende 
gemeenschap zijn, waar mensen kun-
nen groeien in geloof, hoop en liefde. 
Waar mensen met elkaar in gesprek 
zijn rond het goede Verhaal, dat troost 
geeft, bemoedigt, en soms nieuwe en 
onverwachte wegen wijst.

jAAp De kOninG OverleDen
Hard werken, doorzetten en niet 
klagen: dat kenmerkte  het leven van  
Jaap de Koning, die 24 juni in ons 
dorp overleed, in de leeftijd van bijna 
91 jaar. Corina van de Wekken sprak 
woorden ter nagedachtenis tijdens de 
afscheidsdienst; ze vertelde hoe Jaap 
samen met zijn vrouw Tiny de slagerij 
in Burgh bestuurde; hoe alle klanten 
altijd op dezelfde vriendelijke manier 
te woord gestaan werden, of ze nou 
een kilo biefstuk van de haas kochten 
of een half onsje tongenworst. Hij 
was bezig achter het blok om vlees te 
snijden en karbonades te hakken en zij 
stond achter de toonbank. Hij slachtte 
nog zelf en maakte zijn beroemde boe-
renleverworst. Ambachtelijk heet dat! 
Jacob de Koning is altijd een trouw 
kerkganger geweest en hij heeft ook 
jarenlang in de kerkenraad gezeten. 
Zijn dochters Nel en Marleen (met 
haar man Erik Waals en kinderen 
Guus, Goedele en Doortje) zullen hun 
vader en opa zeer missen. Burgh sloot 
Tiny en Jaap in het hart en sluit nu Nel 
in het hart! Want omzien naar elkaar is 
een opdracht. We brachten Jaap naar 
zijn laatste rustplaats op het kerkhof 
te Burgh, bij Tiny. 
Jacob, bij zijn naam geroepen ...kind 
van God… dat hij ruste in vrede.

Ds. Janneke Herweijer       n

een GUl GeBAAr
Van Mevrouw Jaantje Kristelijn- 
Groenleer mochten we een legaat 
ontvangen van ruim € 4000. Daar 
zijn we natuurlijk erg blij mee.   n
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inDrUkken vAn De rOMMelMArkt 
in BUrGh Op zAterDAG 27 jUli 
Het was weer zover: 9 uur, na de 
klokslag opende Margo Grevel het 
jaarlijkse fenomeen van onze kerk, de 
Rommelmarkt op de fraaie Burghse 
Ring! Het weer toonde zich wat weer-
barstig, het weerhield velen er niet 
van de markt te bezoeken, dat wil je 
immers toch niet missen. Vele belang-
stellenden kwamen weer opdagen, 
op zoek naar van alles en nog wat en 
daar waren ze weer: de talrijke vrijwil-
ligers van onze geloofsgemeenschap, 
die gedreven en enthousiast hun waar 
aanprezen en verkochten, met een 
glimlach! Een mooie opbrengst was 
het resultaat! Boeken, kinderspeel-
goed, huishoudelijke dingen, mooi 
antiek in de kerk zelf, maar ook glazen 
en zelfgemaakte lekkernijen; kortom, 
je kon het zo gek niet bedenken of 
het werd te koop aangeboden! Maar 
ook het Rad van Avontuur, met kans 
op mooie prijzen! 
Echter, boven dit al zo lang bestaande, 
mooie fenomeen dreigen toch een 
paar donkere wolken over te trekken: 
het aantal vrijwilligers neemt zien-
derogen af, en er komen weinig tot 
geen vervangers, de beschikbaarheid 
van De Koebel is zeer twijfelachtig. 
Je moet er niet aan denken… het zou 
toch bijzonder treurig zijn wanneer de 
Burghse Rommelmarkt niet meer zou 
plaatsvinden...
Ik mag vurig hopen dat velen in Burgh 
e.o. zich realiseren hoe belangrijk het 
is dat nieuwe vrijwilligers bereid zijn 
zich in te zetten voor, letterlijk, een 
goede zaak! Zonder overdrijving mag 
je vaststellen dat de Burghse Rom-
melmarkt al jarenlang gerekend mag 
worden tot onvervalst Burghs cultu-
reel erfgoed! Ik ga er overtuigd vanuit 
dat ik volgend jaar op de laatste za-
terdag in juli weer vanuit Oudenbosch 
de reis onderneem naar mijn geliefde 
Burgh, haar fraaie kerk en haar Rom-
melmarkt! 

Anthony van Dijck, Oudenbosch  n

vAnUit het kerkteAM
Op zondag 4 augustus hebben we 
afscheid genomen van johan ver-
waard als ouderling-kerkrentmeester. 
Tweeënhalf jaar is hij ambtsdrager 
geweest in Burgh, maar vanwege een 
verhuizing is hij genoodzaakt om zijn 
ambt neer te leggen. Johan wist vaak 
mensen met elkaar te verbinden met 
zijn luisterend oor en gevoel voor hu-
mor. We bedanken hem en Coby voor 
wat ze voor Burgh betekend hebben 
en wensen hen alle goeds en Gods 
zegen toe!
Ook Martin van de hoek heeft 
besloten om zijn ambtsperiode als 
ouderling niet te verlengen. Op het 
moment dat ik dit schrijf is het nog 
vakantietijd, daarom zal Martin in de 
gezamenlijke dienst van 6 oktober 
pas zijn ambt neerleggen.  Veel men-
sen uit de Pelgrimskerk kennen Martin 
van de maaltijden van Meet & Greet. 
Ook Martin willen we alvast bedanken 
voor het werk, dat hij verzet heeft o.a. 
voor de maaltijden van Meet & Greet. 
Marijke van reenen heeft aangege-
ven om met name haar organisatori-
sche taken te willen verminderen, na 
vele jaren zowel pastorale als secreta-
riële taken te hebben vervuld. Ze zal 
zich meer richten op haar pastorale 
taken. Het is amper te beschrijven 
wat ze achter en voor de schermen 
voor Burgh gedaan heeft en opgepakt, 
waarvoor we haar veel dank verschul-
digd zijn! Dit betekent dat we als 
kerkteam dringend op zoek zijn naar 
mensen, die een taak op zich wil-
len nemen. U kunt voor inlichtingen 
terecht bij José van Drie en Janneke 
Herweijer.      n

DOe eens lieF
Heel vaak moeten de mensen van 
de tuinploeg horen, dat er niets aan 
de kerktuin gedaan wordt. Niets is 
minder waar! Het werkt ook niet 
stimulerend, als er net hard gewerkt 
is en men krijgt negatief commen-
taar. De ploeg heeft, onder leiding 
van Annemieke van waveren, heel 
wat werk verzet. Men kan versterking 
gebruiken, vooral ook iemand die 
het werk aanstuurt, want Annemieke 
gaat stoppen, omdat ze het met haar 
eigen bedrijf te druk heeft. Zij is 
bedankt tijdens de vergadering van 
het kerkteam, waar enkele leden van 
de tuinploeg ook aanwezig waren om 
hun werk te bespreken en hun wen-
sen kenbaar te maken. 
Wens: doe eens lief!    n

stArtzOnDAG in BUrGh. 
Op zondag 15 september is de 
startzondag in Burgh. De startzondag 
is ook dit jaar in Burgh een bijzonder 
moment.
Vanaf half 10 staat de deur van de 
kerk open en wordt u verwelkomd 
met een kop koffie. De dienst be-
gint om 10 uur en het thema van 
de dienst is: een goed verhaal. Wat 
is voor jou van waarde, wat wil je 
doorgeven aan geloof en aan hoop? 
Doorgeven wat van waarde is, kan 
door een verhaal, een lied of een 
beeld. In de dienst zullen we onze 
goede verhalen ophangen in een 
geloofsboom. En we zullen o.a. het 
goede verhaal horen van Ruth. 
Na afloop van de dienst is er gele-
genheid te ontmoeten bij een hapje 
en een drankje. Van harte welkom!

BijzOnDerheDen kerkDiensten
Zondag 15 september: startzondag 
Zondag 6 oktober is er een gezamen-
lijke kerkdienst met de Pelgrimskerk. 
De voorbereidingen zijn al in volle 
gang. Ook is het Israëlzondag. 
Zondag 29 september: preek van de 
leek. Deze dienst is voorbereid door 
de werkgroep liturgie. 
Zondag 20 oktober vieren we het 
Heilig Avondmaal
Zondag 10 november: oogstdienst
Zondag 17 november: muzikale me-
dewerking van Cees Schaap (hoorn)
Zondag 24 november: gedachtenis-
dienst, waarin we de mensen, die het 
afgelopen jaar in ons midden overle-
den zijn gedenken. De dienst wordt 
voorbereid door ds. Janneke Herwe-
ijer, samen met de werkgroep litur-
gie. Familieleden van overledenen 
ontvangen hiervoor een persoonlijke 
uitnodiging.       n

nieUwe GesprekskrinG: 
GOD en ik, vAn AlAin verheij.
Waarom zou je je anno 2019 nog 
bezighouden met de Bijbel? In zijn 
relaas over zijn persoonlijk geloof 
neemt Alain Verhey ons mee langs 
diverse Bijbelverhalen, die hij op 
toegankelijke wijze vertelt. De schep-
ping, Ark van Noach, Jeremia, David, 
Jozef, vastentijd en Pasen passeren 
de revue. Tegelijk analyseert hij 
scherp onze tijd. Voor Verhey zijn 
Bijbelverhalen tijdloze verhalen, die 
tegenwoordig nog steeds kunnen 
aanspreken en sociale en psycho-
logische lessen kunnen leren. Welk 
licht werpen deze verhalen op onze 

levensvragen? Aan de hand van het 
boek van Alain Verhey zullen we 
hierover in gesprek gaan. De eerste 
bijeenkomst is op woensdag 20 
november om 19.30 in Burgh. 
Inlichtingen bij ds. Janneke Herweijer 
(06-47410756) 
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stArtzOnDAG 22 septeMBer
‘verhAlen vAn hOOp’
Hoop is de levensadem van de ziel. 
Zonder hoop is er geen leven. Hoop 
zet mensen in beweging. Ook veel 
verhalen uit de Bijbel worden ge-
dragen door hoop. Bijzonder dat de 
Bijbel het geloof vooral formuleert 
in “verhalen” en niet in “formules”. 
De startzondag is een goed moment 
om stil te staan bij wat ons beweegt 
en om “verhalen van hoop” door te 
geven. Wij willen iedereen vragen 
deze komende maanden tijdens werk 
en vakantie een foto te maken die 
voor jou iets laat zien van “hoop”. We 
vragen iedereen ook om die foto in te 
lijsten, zodat hij kan worden opgehan-
gen in ons kerkgebouw.  Op die ma-
nier worden op de startzondag “ver-
halen van hoop” met elkaar gedeeld. 
U kunt de ingelijste foto’s op zondag 
8 of zondag 15 september meenemen 
naar de kerk. De taakgroep Eredienst 
zorgt dan dat ze worden opgehangen.
Op de startzondag begint de dienst 
om 10.00 uur in de Pelgrimskerk. 
Daarin staat ons thema natuurlijk 
centraal en lezen we het bijzondere 
verhaal uit 1 Samuel 19 vers 10.17. 
Muzikale ondersteuning is van Jikke 
Troost en van Jaap en Manon Kloet.
Na de dienst is er een wandeling met 
als thema “Hoop”, maar wie wil kan 
ook gezellig blijven koffiedrinken en 
de foto’s uitgebreid bekijken. Rond 
12.30 – 13.00 uur sluiten we de start-
zondag af met een heerlijke lunch.

GeMeenteAvOnD pelGriMskerk
U wordt allen van harte uitgenodigd 
om de gemeenteavond te bezoeken 
op donderdag 21 november. Vanaf 
19.30 uur is er inloop met koffie en 
thee. Om 20.00 uur starten we met 
wat te vertellen over het ‘wel en wee’ 
sinds we gefuseerd zijn tot Pg Schou-

Uit De pAstOrie
Sneller dan van tevoren gedacht voelen Paula en ik ons inmid-
dels bijzonder thuis in Burgh-Haamstede en speciaal in de 
Pelgrimskerk. Het was nuttig, maar ook heel erg leuk om bij 
iedereen een uur op kennismakingsbezoek te komen. In-
middels is de kennismaking voltooid. Mocht er per ongeluk 
iemand vergeten zijn, dan hoor ik het graag!! 
Nu na de zomer gaat het gewone leven weer verder. We hebben 
er zin in en hopen iets te kunnen bijdragen voor jong en oud. Mocht 
u suggesties, vragen of wensen hebben, laat het dan aan mij weten. 
Voorafgaand aan de startzondag zijn Paula en ik er nog even tussenuit. We 
zijn van 1 – 16 september afwezig. Mijn collega’s vervangen mij zo nodig.

wen aan Zee en is er gelegenheid vra-
gen te stellen. Na de pauze vertelt ds. 
Harry Smit over ’70 jaar Staat Israël’. 
De reis afgelopen voorjaar stond ook 
in dat teken.

leerhUis 
Dit najaar wil ik graag met twee groe-
pen van start gaan. 
1. De eerste is ‘Bijbellezen met de 
rabbijnen’ en komt bijeen op dins-
dagmiddagen om de 14 dagen van 
15.30 – 17.00 uur in de Jeugdzaal 
van de Pelgrimskerk.  De start is op 
dinsdagmiddag 24 september. 
2. De tweede groep gaat over ‘De 
regels van het menselijk Gedrag’ en 
komt bijeen op 6 maandagavonden 
dit najaar van 20.00 – 22.00 uur ook 
in de Jeugdzaal van de Pelgrimskerk
De start is op maandagavond 30 
september

DAGje jOODs Antwerpen
Op vrijdag 8 november verzorg ik 
samen met mijn broer Luuc, chazan 
van de synagoge in Middelburg, een 
dagje Joods Antwerpen. We wandelen 
gezamenlijk door de orthodoxe wijk 
van Antwerpen en bezoeken o.a. een 
synagoge. 

Over bovenstaande  activiteiten en 
veel meer, zoals de Gebedskring en 
de Koffie-ochtenden, vindt u uitge-
breide informatie in het Activiteiten- 
en Kringenboekje 2019-2020. Neem 
het mee en maak uw keuze uit de vele 
mogelijkheden.

in MeMOriAM
Op maandagochtend 3 juni jl. is in 
het ziekenhuis in Goes in alle vroegte 
overleden helena wilhelmina 
landman – Bruinsma. Ze woonde de 
laatste jaren met haar man in semi-
verpleeghuis Mitt Hem in Zierikzee in 

kerkgebouw:  Pelgrimskerk
Platboslaan 1, 4328 EA Haamstede
tel. 0111 - 652096 

predikant: ds. Harry Smit
Platboslaan 14, 4328EA Burgh-Haamstede
tel: 0111 408160
harrysmit@freeler.nl

kerkteam  
Corrie Hanse- Deurloo,voorzitter
tel: 06-13687201
corriehanse@gmail.com
Ria de Graaf-van Wieringen, secretaris
tel. 0111-850946
riarygraaf@zeelandnet.nl
Bart van Dam, kerkrentmeester
tel. 0111-650302
bartvdam@kpnplanet.nl
Erik Landman, diaken
tel. 0111-653412
Email: lanmanem@zeelandnet.nl
Jeroen Rotte, penningmeester
tel. 0111-652707
penningmeesterhaamstede@
pgschouwenaanzee.nl 

ledenadministratie:
Stoffel bij de Vaate
tel. 0111-653045
s.de.vaate@hetnet.nl

Gastvrouwen/heren:
Jaap en Eline Kloet- van ’t Veer, coördinator
tel. 0111-652400
Cor en Nicole van der Neut-Godart  
tel. 0111-650639
Lijdie Landegent- Kloet  
tel. 0111-651615

Beamteam:
beamteamhaamstede@
pgschouwenaanzee.nl

Bank: NL69 RABO 0357 8025 19
t.n.v.: PG Schouwen aan Zee
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nieUwe BUren 
Wij zijn Ferry en Anneke ter Mors, 68 
en 65 jaar, we wonen aan de Kloos-
tertuin 42 in Burgh-Haamstede en 
zijn daarmee sinds december 2018 
nieuwe buren (maar ook leden) van 
de kerk. Anneke kwam als kind al 
met haar ouders in deze kerk tijdens 
kampeervakanties in Renesse en 
Burgh-Haamstede. Wij zijn opge-
groeid in Rotterdam-Papendrecht en 
zijn al samen vanaf de 5e klas van 
de HBS. Na ons huwelijk hebben we  
in Hoogvliet, Nijkerk en 38 jaar in 
Rockanje gewoond. Wij hebben een 
zoon, drie dochters en vijf kleinkin-
deren. Ferry heeft diverse functies 
gehad bij de Rabobank. Anneke heeft 
administratief werk gedaan en was 
doktersassistente. Wij waren actief in 
de kerk in Rockanje. Toen wij op zoek 
gingen naar een andere woning viel 
onze keus op Burgh-Haamstede. Wij 
zijn hier al meer dan 10 jaar te gast 
tijdens Kunstschouw en vakanties. Wij 
voelen ons hier thuis en hopen in de 
komende tijd verder kennis te maken 
met gemeenteleden.

Hartelijke groet, Ferry en Anneke.      n 

leDenMUtAties

VERHUISD: 
Dhr. j.h. van der vliet, Oosterschel-
delaan 14, Burgh-Haamstede naar van 
Heuven Goedhartlaan 79, 1181 LE 
Amstelveen 
Dhr. j. slager, Duinoordweg 75, 
Burgh-Haamstede naar verpleeghuis 
Cornelia, afdeling Hoge Duin, Emil 
Sandströmweg 2, 4301 NW Zierikzee
INGEKOMEN:
Van de Herv. Kerk Haamstede
Dhr. C.p. versnel en Mevr. r. versnel- 
vroegh wonend aan de Platboslaan 
21 te 4328 EA Burgh-Haamstede
OVERLEDEN
7 juni 2019: Mevr. landman-
Bruinsma, Emil Sandströmweg 4-21 
te 4301 NW Zierikzee.
28 juli 2019: Dhr. A. kodde, Meeldijk 
32, 4328NG Burgh-Haamstede. 

appartement 21. Heleen Landman is 
88 jaar geworden. Met gevoelens van 
intens verdriet, grote bewondering 
en diepe dankbaarheid hebben we 
op vrijdag 7 juni afscheid van haar 
genomen in een dienst in de aula van 
uitvaartcentrum “Vredehof”. Aanslui-
tend hebben we haar op de naastge-
legen begraafplaats begraven. 
Het is bijzonder dat ‘liefde’ het kern-
woord uit haar leven was. De deur 
stond altijd open voor iedereen die 
daarom vroeg. Heel bijzonder dat ie-
mand die zelf veel liefde in haar jeugd 
te kort is gekomen, later als volwasse-
ne in staat was om juist zoveel liefde 
te geven aan anderen. Ze bedekte 
veel met de mantel der liefde, maar ze 
kon ook vechten voor haar gezin. Een 
zegen was het voor haar dat ze zolang 
samen met haar Johan mocht leven. 
Dat ze haar 60-jarige bruiloft haalde, 
stralend en dankbaar voor kinderen, 
kleinkinderen en achterkleinkinderen. 

Op zondag 28 juli jl. is in verpleeg-
huis Cornelia overleden Adriaan 
kodde. Hij woonde aan de Meeldijk 
32. Ad Kodde is 87 jaar geworden. De 
dankdienst voor zijn leven hebben we 
gehouden op zaterdag 3 augustus in 
de Pelgrimskerk en aansluitend is hij 
begraven op begraafplaats ‘Vredehof’.
Ad Kodde was een man met een dui-
delijke en gefundeerde mening. Hij 
gaf je graag iets mee, iets om over na 
te denken, iets wat zeker het over-
wegen waard was. Hij deed dat vaak 
met een speciaal gevoel voor humor. 
Opvallend daarbij is ook zijn grote 
maatschappelijke betrokkenheid. Ooit 
ontving hij daarvoor een bijzondere 
onderscheiding. De diaconie van de 
Pelgrimskerk gaf hem op 10 sep-
tember 2003 een gouden pluimpje, 
omdat hij – zo vermeldt de oorkonde 
– in extreme mate uitblonk in:
•  zijn strijd om gerechtigheid voor de 

kansarmen
•  zijn barmhartigheid in hart en daden
•  zijn norse blik bij de collectes
•  zijn strijdvaardigheid bij alle  

vergaderingen
•  zijn humorvolle pennenstreken in de 

notulen
•  zijn terloopse opmerkingen die je 

aan het denken bracht
•  zijn scherpe woord die aandacht 

snel bij de kern bracht
•  zijn moed om een extra jaartje  

diaconie erbij te plakken.

ds. Harry Smit         n 

BeriCht vAn De tAAkGrOep 
Beheer pelGriMskerk

Groenstrook
In de vorige Erbij schreef ik al dat de 
groenstrook tussen het complex van 
de Duinen en het kerkplein was opge-
leverd. Het wordt al enigszins zicht-
baar hoe het eruit gaat zien en wij 
vinden, en met ons meerdere mensen 
dat het een behoorlijke verbetering 
is ten opzichte van de oude situatie. 
We hebben hiervoor complimenten 
ontvangen waarvoor onze dank! 
Onderhoud kerk
De deuren en de kozijnen in de 
centrale gang van de kerk zijn – als u 
deze uitgave van Erbij ontvangt - alle-
maal weer een keer geschilderd. Een 
vrijwilliger heeft zich met veel inzet 
en energie hierop ingezet. Het ziet er 
weer keurig uit! Paul bedankt!
Het buitendeurkozijn bij garderobe 
(zijingang) wordt dit jaar volgens het 
onderhoudsplan vernieuwd en de 
ramen vervangen door dubbelglas. 
De werkzaamheden zijn uitbesteed 
aan een aannemer.
Onderhoud pastorie
Binnenkort worden er wat kleine 
reparaties uitgevoerd aan kozijnen en 
houtwerk van de pastorie. 
Volgend jaar worden de houten 
gevelbekleding aan de noord- en 
zuidgevel van de pastorie vervangen 
door kunststof rabatdelen en wordt er 
nieuw isolatiemateriaal aangebracht.. 
De werkzaamheden zullen worden 
uitgevoerd door een aannemer.

Afscheid jan Glaubitz van de  
websitecommissie
Na veel jaren met een tomeloze ener-
gie de website voor de Pelgrimskerk 
te hebben verzorgd en - dat mag niet 
onvermeld - ontworpen, heeft Jan 
aangegeven geen deel meer te willen 
uitmaken van de nieuwe websitecom-
missie van de Pg Schouwen aan Zee. 
Wij zijn Jan veel dank verschuldigd 
voor alle jaren dat hij de website van 
de Pelgrimskerk heeft verzorgd.

Namens de taakgroep, 
Gijs Varkevisser/secretaris     n

DAnk!
Hartelijk dank voor de  bloemen en 
de vele kaarten met bemoedigende 
teksten tijdens en na mijn verblijf in 
het ziekenhuis. Het gaat weer goed.  

Reiny  Stigter          n



Berichten uit de Bethlehemkerk

Middels preken en activiteiten van 
Windkracht 8 hoop ik iets meer te 
laten zien van de vruchten van het 
verlof. Zo vindt u in het kringenboekje 
een tweetal avonden waarop we het 
contextueel bijbellezen gaan oefenen 
en komt er een avond over de An-
glicaanse theologe en moeder ‘Tish 
Warren’, over de manier waarop zij 
de heel gewone dingen van de dag 
verbindt met geloof. Aanrader!

DAnk
Hartelijk dank voor al het meeleven in 
de vorm van belangstelling, kaartjes 
en gebed, rondom de operatie van 
mijn vader. Eind juni heeft Heit een 
open-hart-operatie ondergaan. De 
drie dagen na de operatie balan-
ceerde hij op het randje van de dood, 
maar op de derde dag pakte het 
hart het toch zelf weer op en mocht 
hij wakker worden (ik hoor er het 
paasevangelie in, u ook?). Een groot 
wonder vinden we het, zeker nu we 
zien hoe goed het met hem gaat: hij 
fietst en werkt zelfs alweer in de tuin, 
maar moet nog wel echt op krachten 
komen. Vanwege de operatie verblijft 
Mem tijdelijk in een woongroep voor 
mensen met geheugenproblemen. Ze 
voelt zich daar erg op haar gemak in 
de woongroep. Voor ons als gezin een 
hele geruststelling. Wat de toekomst 
verder zal brengen, of Mem nog thuis 
zal komen – we weten het niet, maar 
we gaan het maar met vertrouwen 
tegemoet. 

Eldert en Bertie, Anna Lotte, Nynke, 
Maaike en Maarten      n

Bij De Diensten
8 september: Avondmaal
We vieren deze zondag het heilig 
Avondmaal. We worden aan tafel 
gevraagd met heel ons hebben en 
houden door Jezus zelf, bij wie rangen 
en standen, plaatsen en indeling er 

Uit De pAstOrie
Van eind mei tot eind juni had ik een paar weken studie-
verlof. Het was heilzaam om even niet met allerlei dingen 
tegelijk bezig te zijn, maar de rust te hebben om letterlijk ‘in 
de boeken te duiken’. Zo heb ik me verdiept in enkele Angli-
caanse theologen, volgde ik een cursus over het geloofsleven 
van de predikant (niet onbelangrijk!) en deed ik mee aan een 
cursus over ‘omgang met de Bijbel’. Die cursus ging over twee manieren van 
omgaan met de bijbel: over contextueel bijbellezen en bibliodrama. 

niet toe doen. We ontvangen brood 
en wijn en mogen ruimhartig weer  
uitdelen van wat ons in geloof ge-
schonken wordt.
15 september: project ‘le(e)f ‘
Het bruisende gospelkoor ‘Laetare’ 
uit Burgh-Haamstede verzorgt de 
hele dienst met hun project ‘Le(e)
f – Leef jij met lef?’ In de dienst krij-
gen verschillende thema’s een plek:  
verwondering,vertrouwen, verwach-
ting, vergeving, vrijheid en vreugde. 
Om te leven vanuit  vertrouwen is lef 
nodig. Lef is niet de afwezigheid van 
angst, maar de moed om die angst in 
de ogen te kijken en eraan voorbij te 
gaan. Betekenis van lev in het He-
breeuws is hart. Durven we te leven 
vanuit ons hart?
22 september: startzondag,
zie de uitnodiging elders
3 november – gezamenlijke dienst in 
de Bethlehemkerk
We schenken deze zondag aandacht 
aan de afronding van onze steun 
aan de zwo-projecten in Pakistan en 
kijken alvast vooruit naar 2020:  
dan maken we de overstap naar  
zwo-projecten in Indonesië.
10 november – dankdag voor gewas 
en arbeid
Op deze zondag staan we extra stil bij 
alle goede dingen die God ons geeft: 
eten en drinken op tafel, vriendschap, 
een dak boven ons hoofd, werk, 
veiligheid en vrede in het land. Uit 
dankbaarheid willen we delen van 
onze overvloed en omzien naar elkaar. 
Daarom brengen de kinderen na de 
dienst een fruitbakje bij de 80-plus-
sers en de zieke gemeenteleden. Een 
feestje voor groot en klein! 
17 november
Op deze zondag zou ds. Gerrit Buunk 
bij ons voorgaan…  
Op dit moment van schrijven is nog 
niet bekend wie die zondag nu zal 
voorgaan. We informeren tijdig via 
Kerkbode en nieuwsbrief.

kerkgebouw: 
Bethlehemkerk
Bethlehemplein 4
4322 BP Scharendijke
0111-672452
Diensten: zie pagina 24

predikant: 
ds. Bertie Boersma 
Deltastraat 2
4322 BN Scharendijke
tel. 0111-671231
dsboersma@fqi.nl

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

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

Bank: NL03 RABO 0357 822331
t.n.v.: PG Schouwen aan Zee
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Het afscheid vond afgelopen week in 
familiekring plaats, in museum Goe-
manszorg in Dreischor. Aansluitend 
vond de begrafenis daar plaats. 
Op Pinksterzondag gedachten we 
Huib in de kring van de gemeente en 
werd de vlinder met zijn naam op het 
gedachtenisdoek gespeld. 
Wij denken aan zijn vrouw Laura, de 
kinderen en kleinkinderen.

wij gedenken: Gerrit Buunk
Op 26 juni jl. is heel plotseling over-
leden, aan een hartstilstand, ds. Gerrit 
Buunk uit Middelburg. Ds. Buunk heeft 
tijdens mijn zwangerschapsverlof in 
2014 mijn diensten overgenomen. 
Ook heeft hij onze Maaike gedoopt. 
Sinds die tijd kwam hij regelmatig 
bij ons voorgaan. Een fijn en integer 
mens. Bij het afscheid waren namens 
onze gemeente waren Hans Lemkes 
en Bert en Nieske Mulder aanwezig.
In de dienst klonken woorden uit 
Micha 6:8, woorden die zijn leven en 
geloof kenmerkten: 
‘Er is jou, mens, gezegd wat goed is,
je weet wat de Heer van je wil: 
niets anders dan recht te doen, 
trouw te betrachten en nederig de 
weg te gaan van je God.’
We denken aan zijn vrouw Anke, zijn 
dochter Vera en schoonzoon Gad, en 
bidden dat Gods handen hen mogen 
dragen in deze moeilijke tijd. 

ds. Bertie Boersma      n

zAterDAG 16 nOveMBer 2019 
herFstFAir in De BethleheMkerk 
Ook dit jaar zal in plaats van de kerst-
markt een herfstfair worden gehou-
den, georganiseerd door de creagroep 
van de Bethlehemkerk. 

24 november – gedachteniszondag
Voor Gods aangezicht en in de kring 
van de gemeenschap, noemen we de 
namen van de broeders en zusters 
die in het afgelopen jaar van ons zijn 
heen gegaan. Zangkoor Sursum Corda 
zal haar medewerking verlenen. Na af-
loop bent u, ben jij van harte welkom 
in de Hoeksteen voor een bakje koffie, 
thee of fris en om verhalen te delen.

Meeleven
We leven mee met hen die vol zorgen 
zijn, om hun gezondheid of om een 
dierbare naaste. Sommigen leven al 
lang met zorgen, anderen heel plotse-
ling. Soms neemt het leven een on- 
verwachte wending. We hopen dat 
de verbondenheid in onze gemeente 
zodanig is, dat er ruimte is voor nabij-
heid. En we vertrouwen daarin ook op 
God, die al onze harten en gedachten 
kent. In de kring van de gemeenschap 
leven we graag mee met allen die te 
maken hebben met ziekte of zorgen 
of die iets te vieren hebben. Wilt u, 
wil jij hierbij helpen om dit mogelijk 
te maken? Als u een blijde of minder 
blijde boodschap hoort van gemeen-
teleden, geboorte, huwelijk, ziekte of 
overlijden, geef het dan door aan de 
coördinator van het pastoraal team, 
Willemien Lemkes (676125) of aan 
uw predikant.
Voor het actuele pastoraat (zieken, 
jarigen en andere gebeurtenissen) ge-
bruiken we voortaan de nieuwsbrief 
en de mededelingen op zondagmor-
gen. Wel gedenken we op deze plaats 
hen die van ons zijn heen gegaan:

wij gedenken: huib natte
Op donderdag 30 mei, Hemelvaarts-
dag,  is overleden de heer Hubrecht 
Jan Natte. Huib is geboren in Drei-
schor als zoon van een vlasboer. Na 
de Ramp hadden zij een boerderij 
aan de Gaandersweg. Hij was boer 
met hart en ziel, maar moest noodge-
dwongen stoppen omdat het bedrijf 
niet groot genoeg was voor twee 
gezinnen.
Daarom is hij toen medewerker in de 
buitendienst van de gemeente Mid-
denschouwen geworden en verhuisd 
naar Scharendijke. In Scharendijke 
woonden ze eerst in de Kabbelaars-
bankstraat en later in de Ingridstraat; 
daarna samen in Scharrestaete. Toen 
de zorg voor Laura te veel werd, is hij 
opgenomen in de Cornelia. Dhr. Natte 
is 80 jaar geworden. Op de kaart staat: 
‘hij had de ruimte van de polder lief’. 

Startzondag
Op 22 september a.s. beginnen we 
het nieuwe winterseizoen met de 
startzondag. Het thema van deze dag 
is ‘verhalen van hoop’. De bijbel staat 
vol met verhalen van hoop, die ons 
steeds willen vertellen dat God het 
nooit opgeeft met ons, dat de hoop 
zich altijd weer een weg baant. Nooit 
wordt het helemaal donker. We lezen 
op de startzondag twee verhalen van 
hoop, van hoe God een weg van licht 
baant in wat voor mensen onmogelijk 
werd geacht. 

Na de dienst is er koffie met lek-
kere koek en cake. We presenteren u 
dan kort het nieuwe kringenboekje 
van Windkracht 8. Allemaal mooie 
bijeenkomsten die ons willen kunnen 
sterken in het geloof en helpen om de 
hoop hoog te houden.

talentenveiling
Daarna gaan we (weer) een talenten-
veiling houden. Misschien was u/jij 
er jaren geleden ook al eens bij? Het 
idee is heel simpel. We bieden elkaar 
klusjes aan en die worden door de 
veilingmeester geveild voor een geza-
menlijk doel. De verdere uitleg volgt 
op de startzondag zelf! En wat betreft 
het gezamenlijke doel: het lijkt ons 
heel mooi om een bijdrage te kunnen 
leveren aan een bankje in de nieuwe 
kerktuin (een soort ‘gemeentebankje’). 
Een bankje voor een luisterend oor en 
voor verhalen van hoop!

We sluiten de startzondag af met een 
eenvoudige maaltijd: samen eten is 
niet alleen gezellig, maar vormt im-
mers ook het hart van de gemeente 
van Christus. Rond 14.00u is het 
programma afgelopen. 

Voor de koek/cake bij de koffie en  
de lunch zoeken we mensen die iets 
willen bakken of meenemen.
Achterin de kerk ligt een intekenlijst, 
met vermeld wat er nodig is. 
Of u kunt zich aanmelden bij Neeltje 
van der Linde of Matty de Ruiter.

Wij hopen op een gezellige zondag 
vol goede ontmoetingen en verhalen 
van hoop! 

Namens de liturgiecommissie, Jacco 
Elenbaas, Neeltje van der Linde, Matty 
de Ruiter en Bertie Boersma      n



Berichten uit de Jacobuskerk
en de Corneliuskerk

kerkgebouwen:
Jacobuskerk Renesse
Kromme Reke, 4325 AL Renesse
Corneliuskerk Noordwelle
Dorpsring, 4326 AB Noordwell

predikant: ds. Piter Goodijk
Kromme Reke 4, 325 AL Renesse
tel. 0111-461384
goodwest@zeelandnet.nl

kerkteam  
Lex Veenstra, voorzitter
Tel. 06-53704923
Lexveenstra0@gmail.com
Marloes Priemis, notulist
Tel. 06-46274228
Marloes.priemis@gmail.com 
Letty Simons, ouderling beleid
Tel. 06-57581448
lettysimons@zeelandnet.nl 
Adrie de Goede, ouderling pastoraat
Tel. 06-10120894
adriedegoede@hotmail.com 
Gean Huttinga, ouderling kerkrentmeester
Tel. 06-13144403
dennis-marco@planet.nl 
Peter Jonker, diaken
Tel. 0111-463376
jonkernoordwelle@gmail.com 
Leo Lemsom, kerkrentmeester gebouwen, 
terrein
Tel. 06-54264618  llemsom@zonnet.nl 
John Braber, kerkrentmeester huur en 
agenda kerk
Tel. 06-51618395
john@zonnedorp.nl 
secretariaat:
Frans Dudok
Tel. 06-34284081
scriba.renessenoordwelle@gmail.coml 

Bank: NL79 RABO 0357 8072 86
t.n.v.: PG Schouwen aan Zee
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MeDewerkersAvOnD 
Op 6 juni heette Lex Veenstra, onze 
voorzitter, de aanwezigen op de 
medewerkersavond (20 personen) 
welkom met een bezinningsmoment. 
Vervolgens wordt de organisatie van 
alle gemeentewerk lokaal en centraal 
toegelicht met contactpersonen en 
verantwoordelijkheden. Daarna geeft 
Lex een verslag van de Renesse-dag 
met ruim 100 vrijwilligers en een 
netto opbrengst van € 16.000,- ver-
deeld over de drie dorpsverenigin-
gen. Dan geeft Ariene van Westen  
toelichting over de invulling van de 
open kerk in Renesse, met inzet van 
50 vrijwilligers, het recreatiepastoraat, 
de torenbeklimming, de kaarsen-, 
boeken- en koffiehoek, de expositie, 
de concertenserie. Piter vertelt over 
de Pinksterdienst van 9 juni en de 
startzondag van 22 september en 
over het nieuwe kringwerkprogramma. 
Tenslotte vertelt ouderling Adrie de 
Goede over het pastoraal omgaan met 
dementie. De volgende avond is op 7 
november in Noordwelle.

kUnstsChOUw
Van 15-23 juni genoten vele gasten 
en bewoners van de kunstschouw in 
onze beide dorpskerken. De chemie 
tussen kunstenaars en kerk/dienst 
is vruchtbaar en inspirerend over en 
weer. Vele bezoekers ontsteken ook 
een kaarsje voor geliefden. Optimaal 
gebruik van de kerken. 

DUitse Diensten
Van 14 juli tot 18 augustus zijn weer 
de Duitse diensten gehouden in de 
Jacobuskerk, om 11.00 uur. Pfarrer 
Norina Mutzek en Katja Kaufmann wa-
ren de voorgangers, die ook meedoen 
in het recreatiepastoraat onder Duitse 
gasten. Op 28 juli was de gezamen-
lijke Duits-Nederlandse dienst  van 
Schrift en Tafel met vakantiekoor.

Op 28 mei kwam het kerkteam Renesse/Noordwelle bijeen. 
We evalueren de Paasmaaltijd in het dorpshuis van  
Renesse, de personele overdracht van de diaconie, de  
mogelijke voortzetting ‘Vantkerkplein’ naar een dorpsblad 
met andere dorpsverenigingen. We bespreken de agenda van 
de medewerkersavond  op 6 juni en het herziene organogram, de 
organisatiestructuur van ons gemeentewerk, lokaal en centraal. Alle werk 
is gebundeld onder de thema’s: diaconaat, beheer, missie, pastoraat. Een 
helder overzicht hiervan kunt u opvragen bij onze notulist, Marloes Priemis.  

 MOsselAvOnD ‘thUreDrith’ 
Op zondagmiddag/avond 4 augustus 
was de jaarlijkse Mosselavond voor 
het goede doel van ‘thuredrith’ 
(vakantiehuizen voor kinderen met 
kanker) onder de bezielende leiding 
van Marieke Braber-Schot op camping 
’Zonnedorp’. Opbrengst €13.000,-!

GrOte OpkOMst jOnGeren
We hebben niet te klagen over de 
opkomst van jongeren in onze kerk-
diensten. Op 9 juni was jeugdvereni-
ging ‘Maranatha’(CJV-kamp) met 50 
jongeren in ons midden. Op 14 juli de 
eilandelijke CJV-groep met 70 jonge-
ren en de leiding in ‘gele hesjes’. Op 
11 juni was de openbare basisschool 
met de verschillende groepen op ex-
cursie rond en door de kerk. Op 1 en 
15 augustus waren tientallen jonge-
ren (CJV) diaconaal actief in kerk(tuin) 
en pastorie(tuin) van Renesse. In de 
zomertijd was er iedere zondag crè-
che en kindernevendienst, vooral ook 
voor onze gastkinderen.

stArt vAn het krinGwerk
seizoen 2019-2020
Dinsdagavond 17 september om 
20.00 uur, in het koor van de kerk in 
Renesse,start de Bonhoeffer75-kring.
Woensdagmorgen 18 september, 
10.00 uur, in de pastorie van Renesse, 
start de twee-wekelijkse Bijbelkring 
Schouwen, met het oog op zondag.
Maandagavond 23 september, om 
19.00 uur, in het koor van de kerk van 
Renesse is de jaarlijkse israël-pales-
tina-avond met de film ‘tel Aviv On 
Fire’ en nagesprek. 
Over deze activiteiten en veel meer 
vindt u uitgebreide informatie in het 
Activiteiten- en Kringenboekje 2019-
2020. Neem het mee en maak uw 
keuze uit de vele mogelijkheden.

Ds. Piter Goodijk      n
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DrUkte en stilte:
COrneliUskerk nOOrDwelle 
Er moest het een en ander gebeuren 
aan zowel de binnen-  als aan de bui-
tenkant van de Corneliuskerk.  
Reparaties aan het loodwerk, schilde-
ren van de kozijnen, herstelwerk aan 
de voegen,  kapot stucwerk opknap-
pen;  de steigers die er het hele 
voorjaar hebben gestaan zijn velen 
vast opgevallen. 
De kozijnen van de ramen zijn nu fris 
wit in plaats van wit met donkergroen  
(maar dat laatste zag je bijna niet 
meer). In de hal achter de toren is een 
tweede toilet gerealiseerd, dat ook 
geschikt is voor minder valide men-
sen. Het koorgedeelte is erg opge-
knapt.  Vooral door het sauzen van de 
muren door een paar fijne vrijwilligers 
uit het dorp.   
Bijna alles was net op tijd klaar voor 
de Kunstschouw die al 26 jaar onder 
meer  in onze kerk wordt gehouden. 
Dit jaar zelfs met zeven exposanten 
met heel verschillend werk, maar 
door goede afstemming kwam er 
een prachtige invulling van de mooie 
ruimtes die de kerk heeft.  
Negen dagen drukte op het dorp en 
wel 2000 bezoekers!
Er was een jonge dame, Zeyun Chen, 
die kunst maakte van aardappelen. 
Omdat dit materiaal net zo verganke-
lijk is als het leven zelf kon deze kunst 
niet worden verkocht.  Maar ”waarom 
heeft iets waarde en wie bepaalt 
dat”? Chen won er de Kunstschouw 
Award 2019 mee, een aanmoedi-
gingsprijs voor jonge kunstenaars.

Na de Kunstschouw kwam de stilte 
terug. Aandachtig kijken en dat wat 
je waarneemt op je laten inwerken. 
Drukte in je hoofd veranderen in stilte 
door te bewonderen  wat je ziet.
Zo kan kunst werken, net als een fraai 
opgeknapte kerk.

Marlies Deurloo        n

terUGBlik renessseDAG 2019  
Dit jaar  al weer  voor de 33ste keer! 
Veel vergaderingen, giga onderlinge 
mailwisseling etcetera maar het 
programma stond in de steigers. Wat 
komt er toch veel bij kijken. Verzeke-
ringen, website, nieuwsbrieven, vrij-
willigers zoeken en indelen, goederen 
ophalen en sorteren en zo kan ik nog 
wel even doorgaan.
Maar het succes was er ook naar. 
Prachtig weer en al vroeg heel veel 
kopers voor de hekken. Men probeer-
de zelfs al langs de hekken te glippen 
maar 10.00 uur is 10.00 uur!
Over de gehele dag zijn er 117 vrijwil-
ligers bezig geweest. Jongeren, maar 
zeker ook senioren en bejaardenplus ( 
86 jaar, wat zeg je daarvan?)

Doelstelling: een super leuke dag 
organiseren voor Renesse en omge-
ving en een mooie opbrengst gene-
reren  t.b.v. Voetbal FC de Westhoek, 
Tennisvereniging Scelveringhe  en de 
Dorpskerk Renesse/Noordwelle.
De opbrengst is hard nodig voor 
investeringen in velden, ballen, 
complexen, toernooien, reiskosten, 
onderhoud van twee monumentale 
kerkgebouwen…. en ga zo maar door.

Wij zijn gestart met klokgelui voor 
de ons ontvallen vrijwilliger Aad van 
Bregt. Maar ook met respect en aan-
dacht voor Leo Braber, Tannie Blom, 
Arthur van Bragt en Angelina Ebbers. 
In willekeurige volgorde genoemd:  
kanjers met tomeloze inzet altijd op 
de Renessedag. Wij vergeten ze niet 
want dan zijn ze pas echt niet meer 
onder ons.

Met een geweldige inspanning van al 
die vrijwilligers is het ons toch weer 
gelukt. Heel veel steun ook vanuit 
de middenstand, bedrijven,  recrea-
tieparken, campings en particulieren 
Bekijk  voor de aardigheid eens de 
website: www.renessedag.nl en je ziet 
een indrukwekkende totaallijst. Kun 
je gelijk zien of je prijs hebt met  de 
grote verloting!
Een ieder zeer bedankt want de bruto 
opbrengst is top en echt geweldig : 
namelijk  euro 18.256,-

DANK…. DANK…… DANK…. aan een 
ieder voor zijn sponsering, hulp en 
toewijding.

Bestuur Renessedag: Miranda, Petra, 
Lenie, Aad, Frans en Lex      n

in MeMOriAM
Overleden zijn onze gemeenteleden en dorpsgenoten op:
25 mei  Aad van Bregt, 79 jaar, J.W. Frisoweg 1
28 mei  Koos de Wit-Dorreman, 96 jaar, Westerduin
6 juni  Maarten Mastenbroek, 86 jaar, J.W. Frisoweg 55
15 juni  Cornelis Spruit, 87 jaar, Scholderlaan 1A
25 juni  Date Mulder, 81 jaar, Kromme Reke 22
3 juli  Toos Wandel-de Vos, 89 jaar, Zandduin 13
18 juli  Hennie Priemis-Meijers, 99 jaar, De Duinen
4 augustus  Christel Mulders-Martens, 79 jaar, Jan Delstlaan 23
11 augustus  Ruud van der Hulle, 71 jaar, Jan Delstlaan 11   n

weGwijzerkAMpen in renesse en 
nOOrDwelle:
Stichting Wegwijzerkampen organi-
seert jaarlijks drie Christelijke zomer-
kampen voor jongeren in de leeftijd 
van 12 – 18 jaar. Dit jaar werden ze 
gehouden tussen 27 juli tot 17 augus-
tus in het CJV kamp van Renesse.
Naast deze drie tienerkampen waren 
er ook vijf kinderkampweken in Zel-
hem, voor kinderen van 8-12 jaar. 
Tijdens deze vakantieweken is er 
dagelijks ruimte voor sport- en 
spelactiviteiten, zoals een dropping, 
hike, zeskamp en een bonte avond. 
Daarnaast praat men met elkaar over 
het geloof in God en de Bijbel. Iedere 
de ochtend vinden de zogenaamde 
”wake-ups” plaats, waarin men in 
kleine groepjes van elkaar leert hoe 
de Bijbel te lezen valt.
Dagelijks is er ook een Heaven-Hour, 
met muziek en zang. De leiding houdt 
een inleidend verhaal waarna de in-
houd praktisch wordt gemaakt in een 
passende verwerkingsvorm.

Een jaarlijks terugkerende activiteit 
in deze weken is de diaconale mid-
dag. De hele groep gaat dan onder 
begeleiding een deel van de dag hulp 
bieden aan mensen of instellingen 
die dat nodig hebben. Vaak niet echt 
de favoriete tijdsbesteding van de tie-
ners, maar achteraf zijn ze altijd heel 
enthousiast. Het blijkt heel fijn te zijn 
om eens een ander te kunnen helpen. 
Zo heeft men hen in Noordwelle 
druk in de weer kunnen zien met het 
onkruidvrij maken van paden van 
de Corneliuskerk, het snoeien van 
de haag  (met beetje hulp van de 
gemeente) en het lappen van ramen. 
Verder werden er boeken gesorteerd 
voor de Renessedag 2020. In Renesse 
werden de kerkmuren van de Jaco-
buskerk gewit, de toren gestofzuigd, 
banken geboend, etc., etc.……..en er 
werden diverse klusjes verricht voor 
bejaarden, zoals het onderhoud van 
tuintjes. Het was “vet gezellig”.    n
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8 septeMBer
pelgrimskerk                                                               
10.00 uur Ds. Ineke de Heer                                   
Viering Heilig Avondmaal 
kerk in Burgh                                                      
10.00 uur Mevr. M. Zandbergen
Bethlehemkerk                                                  
10.00 uur Ds. B. Boersma                             
Viering Heilig Avondmaal
jacobuskerk                                                   
10.00 uur M. van der Veer

15 septeMBer
pelgrimskerk                                                
10.00 uur Ds. J. van Oord, Amersfoort                                      
kerk in Burgh                                              
10.00 uur Ds. J. Herweijer,                            
Startdienst
Bethlehemkerk                                           
10.00 uur Viering verzorgd door  
gospelkoor Laetare
Corneliuskerk                                              
10.00 uur Ds. P. Goodijk
                              
22 septeMBer
pelgrimskerk                                                
10.00 uur Ds. H. Smit, startzondag
kerk in Burgh                                          
10.00 uur Ds. J. Herweijer
Bethlehemkerk                                               
10.00 uur Ds. B. Boersma                           
Startzondag
jacobuskerk                                                
10.00 uur Ds. P. Goodijk                              
Startzondag

29 septeMBer
pelgrimskerk                                               
10.00 uur Ds. H. Smit
r.k. kerk haamstede
19.30 Taizé vredesviering

kerk in Burgh                                              
10.00 uur Werkgroep Liturgie; 
‘preek van de leek’  
Hr. J. v.d. Hoek
Bethlehemkerk                                   
10.00 uur Ds. G.A. Trouwborst                     
Nieuwleusen
jacobuskerk                                                   
10.00 uur Ds. P. Boomsma   
               
6 OktOBer
pelgrimskerk                                                 
Geen dienst; gezamenlijk in Burgh
kerk in Burgh
10.00 uur Ds. J. Herweijer                            
Koffiedrinken na de dienst                        
Bethlehemkerk     
10.00 uur Ds. P. Goodijk                        
Israëlzondag, gezamenlijk met 
Renesse/Noodwelle
jacobus-/Corneliuskerk                                                           
10.00 uur dienst in Scharendijke

13 OktOBer
pelgrimskerk                                              
10.00 uur Ds. H. Smit
kerk in Burgh                                              
10.00 uur Werkgroep Liturgie 
Koffiedrinken na de dienst                        
Bethlehemkerk                                             
10.00 uur  Ds. C.R.P. Bakker,                     
Rotterdam
jacobuskerk                                               
10.00 uur Dr. H. Wolters

20 OktOBer
pelgrimskerk                                                            
Ds. J. Eikelboom, Den Haag
kerk in Burgh                                                                 
10.00 uur Ds. J. Herweijer

Bethlehemkerk                                                                
10.00 uur Ds. B. Boersma
jacobuskerk                                              
10.00 uur Ds. W. van der Kooij                                              
Viering Heilig Avondmaal.

27 OktOBer
pelgrimskerk                                                              
10.00 uur Ds. H. Smit
kerk in Burgh                                                         
10.00 uur Ds. G. Zomer     
 Koffiedrinken na de dienst                                                 
Bethlehemkerk                                                              
10.00 uur Ds. H.B. Graafland,                                         
Veenendaal
jacobuskerk                                                                 
10.00 uur Dr. K. van der Jagt 
                   
3 nOveMBer
Bethlehemkerk                                                              
10.00 uur Ds. B. Boersma, 
‘Westhoekdienst’ in het kader 
van Zendingszondag.
in de andere kerken is geen dienst.

10 nOveMBer
pelgrimskerk                                                                    
10.00 uur Ds. H. Smit, Dankdag
kerk in Burgh                                                                  
10.00 uur Ds. J. Herweijer, Dankdag
Bethlehemkerk                                                              
10.00 uur Ds. B. Boersma,                                                       
Dankdag
jacobuskerk                                                                  
10.00 uur Ds. P. Goodijk, Dankdag
                                               
17 nOveMBer
pelgrimskerk
10.00 uur Ds. H. Smit         
Viering Heilig Avondmaal
kerk in Burgh                                                                   
10.00 uur Ds. J. Herweijer
Bethlehemkerk                                                             
10.00 uur Voorganger nog 
niet bekend
Corneliuskerk                                                   
10.00 uur Ds. C. Biemond

24 nOveMBer
eeuwigheidszondag
pelgrimskerk                                                         
10.00 uur Ds. H. Smit                                   
kerk in Burgh                                                                  
10.00 uur Ds. J. Herwejier 
+ werkgroep liturgie.
Bethlehemkerk                                                            
10.00 uur Ds. B. Boersma
jacobuskerk                                                 
10.00 uur Ds. P. Goodijk     

Diensten september-november 2019
meer informatie: zie www.kerkopschouwen.nl

Pelgrimskerk

Corneliuskerk   

Bethlehem-
kerk

Kerk in Burgh

Jacobuskerk


