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Stenen in de vijver
Onlangs is ‘De Bijbel in Gewone Taal’ uitgekomen. Omgangstaal
waar geen woord Chinees in voorkomt en die ook voor niet in de
Bijbel ingewijden goed te volgen is. Sommige ons zo vertrouwde
begrippen klinken nu anders. Bijvoorbeeld: ‘het koninkrijk der
hemelen’ heet nu ‘Gods nieuwe wereld’. En ook de beden uit het
Onze Vader (zie: Mattheus 6: 9-15) klinken in deze vertaling anders
in onze oren. Bijvoorbeeld: ‘Geef ons vandaag het eten dat we nodig
hebben’ in plaats van ‘geef ons heden ons dagelijks brood’. Maar
juist daardoor kan de tekst onze vanzelfsprekend geworden
gedachten weer eens opfrissen, ons opnieuw inspireren en raken.
Zoals: hoeveel eten hebben wij wèrkelijk nodig? Zoveel als wíj
nodig hebben heeft de ànder dus óók nodig om te kunnen leven. En
dan rijst de vraag: hoe dóen we dat met zijn allen? Wat is ònze rol
daarin, wat vraagt dat van òns? Wat geven wij de ander, wat
onthouden wij de ander? De wereldwijde voedselproblematiek ligt al
biddend ook op òns bordje.
In de kerkdiensten waarin ik voorga lezen we sinds oktober het boek
Exodus. We doen dat in een andere vertaling: ‘De Naardense Bijbel’,
van ds. Pieter Oussoren. Oussoren vertaalt zo letterlijk als mogelijk
het originele Hebreeuws en Bijbelgrieks. ‘Hoe dichter bij de bron,
hoe meer de tekst gaat spreken’, zegt hij zelf. Eendere woorden
worden eender vertaald. Gevolg is dat je al lezend bemerkt dat er in
een Bijbelgedeelte wel heel vaak bepaalde woorden voorkomen. En
dat is niet voor niets. Die woorden schilderen als het ware het toneel
waarop de gebeurtenissen plaatsvinden. Ze tekenen de sfeer van het
verhaal. Zo hoor je in Ex. 1:15-21 volop de woordklanken ‘baren’,
met de letters b en r als belangrijke klankdragers. ‘Helpen baren’,
‘baarhulpen’ en ook in het woord ‘borelingen’ zit iets van dat ‘baren’
(b-r). Het geeft die verzen 15-21 de lading mee van overvloedige
vermenigvuldiging, je hoort niet anders. Hoe meer farao zijn best
doet om het volk van Israël te decimeren, des te overvloediger plant
het zich voort. In dit woordspel zit meteen ook de speelse humor die
zo eigen is aan het originele Hebreeuws.
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Oussoren vertaalt ook de voor het verhaal belangrijke namen van
personen en plaatsen. Wat betekent die naam? Vaak zie je dan dat
een in dat Bijbelgedeelte veel voorkomend werkwoord ook in de
betekenis van die naam voorkomt. Bijvoorbeeld Mozes: ‘uittrekken’.
Hij wordt zo door de dochter van Farao genoemd, ‘want’, zegt ze ‘uit
het water heb ik hem getrokken’. Maar tegelijkertijd weten wij al dat
hij straks zijn naam op Gods wijze zal waarmaken: Mozes zal zelf
‘uittrekker’ zijn. Hij zal met het volk uittrekken uit Egypte en het als
het ware uit het water trekken terwijl het leger van Farao het op de
hielen zit. Er valt nog van alles over deze Bijbelvertaling te vertellen,
maar laten we ze vooral in de diensten samen beluisteren en ontdekken. In november 2014 komt van deze vertaling een herziene
versie uit, in handzaam zakboek formaat.
Twee nieuwe Bijbeluitgaven zo vlak voor de feestdagen. Mocht u
nog niet weten wat u een ander of uzelf cadeau zult doen: bij deze!
Met een hartelijke groet aan u allen,
ds. Irma Nietveld

Verschijningsdata Zuidwesthoek 2015
In 2015 verschijnt het kerkblad op de volgende data:
Inleveren kopij:
Bezorgen:
7 januari
17 januari
11 maart
21 maart
13 mei
23 mei
15 juli
25 juli
9 september
19 september
11 november
21 november
De kopij graag aanleveren op de kopijdatum vóór 12.00 u of zoveel
eerder als mogelijk is. Kopij die later binnenkomt is welkom maar
verschijnt in de volgende Zuidwesthoek.
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(I)

In memoriam de heer J.J. Visser

Zaterdag 23 augustus overleed geheel onverwacht de heer Jakobus
Johannes Visser, Sjaak. In de vroege ochtend werd hij, onderweg
naar Cadzand, onwel en overleed ter plaatste, waarna zijn auto van
de weg raakte en te water kwam. Een hele consternatie voor zijn
familie, vrienden en dorpsgenoten. Maandagmiddag 1 september
hebben we zijn leven herdacht in een gedachtenisdienst in de kerk
van Retranchement. We lazen Mattheus 14,22-33 en zongen Lied
213 en Lied 23b. Aansluitend hebben we Sjaak begraven op de
begraafplaats in het dorp.
Sjaak Visser werd in Retranchement geboren, op dinsdag 2 februari
1937. Zijn ouders waren Johannes Pieter Visser en Johanna Grietje
de Lijser. Zij kregen drie zonen, waarvan Sjaak de tweede was. Sjaak
kreeg een opleiding tot timmerman. Tijdens een dorpsfeest leerde hij
Hanneke van Soolingen kennen. Na zijn dienstplicht traden ze in het
huwelijk, op woensdag 11 januari 1961. Ze betrokken de woning van
zijn ouders, die naar het naastliggende huis verhuisden. Hij werkte in
het aannemersbedrijf van vader en bouwde dit samen met zijn
jongste broer verder uit. Sjaak en Hanneke trokken er graag op uit
met de caravan en genoten van de jaarlijkse wintersportvakantie. Op
zijn 52ste beëindigde Sjaak vanwege afnemende gezondheid het
zware aannemerswerk. Als vrijwilliger maakte hij zijn kennis en
ervaring nog jarenlang nuttig bij de aannemersopleiding van het
ROC. Zoon John, die in 1964 het levenslicht zag, volgde zijn vader
niet op, maar koos voor een carrière bij Boltonadhesives (Bison) en
huwde Sacha. In 2008 werden Sjaak en Hanneke grootouders van
kleinzoon Maurits. Helaas bleek Hanneke drie jaar later ongeneeslijk
ziek te zijn: zij overleed 15 december 2011. Sjaak wist zich met
zichzelf geen raad. Gelukkig stonden familie, buren en dorpsgenoten
6

hem waar mogelijk bij. Met zijn overal -mee -naar toe - maatje Rie
kwam er weer een structuur in zijn leven.
Sjaak was een man die onverbloemd zijn mening gaf, met een
directheid die niet altijd gemakkelijk was maar wel open. Een
behulpzame man die makkelijk contact legde en graag ergens bij
hoorde, dan was hij op zijn best. We wensen John, Sacha en Maurits,
zijn broer en schoonzus Jaap en Annie en vriendin Rie veel sterkte
toe en Gods nabijheid in mensen om hen heen.

(II)

In memoriam mevrouw W. Vasseur-van Sluis

Zondag 17 augustus is, in de gezegende leeftijd van 86 jaar, thuis in
Breskens overleden mevrouw Willy Vasseur-van Sluis. Zij was sinds
2 jaar weduwe van Ko Vasseur.
Willy werd geboren in Brouwershaven, op 19 juli 1928. Ze
ontmoette Ko toen ze voor werk naar West-Zeeuws Vlaanderen trok.
Uit het huwelijk dat daarop volgde werden zoon Piet en dochter Anja
geboren. Het gezin woonde schuin tegenover de molen van Cadzand.
De kinderen groeiden op, vonden zelf een partner en schonken het
leven aan 4 kleinkinderen, gevolgd door 2 achterkleinkinderen.
Willy was een kleine vrouw met al heel lang een broze gezondheid.
Ko daarentegen was lang en krachtig. Toen ook Ko wat verminderde
en de tuin ‘te groot’ werd besloten ze dichterbij hun kinderen te gaan
wonen. Ze verhuisden naar de Hooge Plate in Breskens te verhuizen.
Dit toch met pijn in het hart, want ze waren verknocht aan hun
woning langs de Zuidzandseweg. Na de dood van Ko, eerder haar
steun en toeverlaat, hoefde het voor Willy eigenlijk ook niet meer.
Ze deed haar best, ging trouw iedere middag naar de zaal om met
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haar groepje koffie te drinken en even bij te praten. Steeds vaker gaf
ze aan dat bezoek eigenlijk teveel voor haar was. Langzaam doofde
haar kaarsje uit. In het bijzijn van haar familie is ze overleden.
Bovenaan de rouwcirculaire stond de tekst: Het laatste beetje is nu
op, veel was er te verduren. Het kaarsje is nu opgebrand, gedoofd
zijn alle vuren. Voor mij is het niet erg meer, daarvoor is het
verleden. Voor jullie die ik achterlaat, vaarwel en wees tevreden.
De afscheidsbijeenkomst vond plaats op vrijdagmiddag 22 augustus
in het crematorium te Terneuzen. Wij wensen haar kinderen, kleinen achterkleinkinderen Gods troostende nabijheid in liefdevolle
mensen om hen heen.
(III)

In memoriam Ds. Hans Crans

Op 9 oktober 2014 is overleden dominee Hans Crans. Ds. Crans was
emeritus predikant van onze buurgemeente Aardenburg-Sint Kruis.
De laatste jaren woonde hij samen met zijn vrouw in Breskens. In de
vacaturetijd en ook nog daarna was hij regelmatig gastpredikant in
onze gemeente. Wij herinneren ons zijn persoonlijke, betrokken
preken, zijn belangstelling voor onze gemeente en zijn persoonlijke
aandacht voor onze gemeenteleden na de dienst tijdens het koffie
drinken. Een echte pastor. Vanuit de Sint Baafskerk in Aardenburg
is hij begraven op de begraafplaats van Sint Kruis.
Op de rouwkaart stond: ‘Geborgen in de Eeuwige in de tijd’.
De Zuidwesthoek wenst mevrouw Crans, samen met kinderen en
kleinkinderen Gods zegen en sterkte toe.
(IV)

In memoriam: mevrouw A. Bron

Donderdag 8 oktober is in de leeftijd van 96 jaar Anna Bron
overleden. Ze werd geboren in IJzendijke, 18 februari 1918. Haar
ouders, Izaak Bron en Maatje Catsman hadden al een dochter, Saar.
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Na Anna kwamen nog twee kinderen het gezin verrijken: Suus en
Cor. Anna groeide op in Cadzand. Later verhuisde het gezin naar
Zuidzande. Maar Saar en Anna waren al op jonge leeftijd uit huis
getrokken, zoals dat ging in die tijd. Anna was 15 jaar toen zij in
Sluis bij de familie van de Plasse in dienst kwam en zou daar blijven
tot aan haar pensioen gerechtigde leeftijd. Vervolgens werd ze
gezelschapdame voor mevrouw van de Plasse en woonden ze samen
in de bungalow aan de Visserstraat.De eerste jaren van de oorlog
verbleef ze samen met het gezin Van de Plasse in Zuid Frankrijk. In
1944, terug in Sluis, hielp ze in de Kerk van Sint Anna ter Muiden
met de opvang van de vele oorlogsgewonden. Na de oorlog bikte ze
stenen voor de woning aan de grens. Die moest hersteld worden
zodat ze allen weer een dak boven het hoofd hadden. Daarna hielp ze
mee in de winkel op de Kaai, gevolgd door de winkel met garage aan
het Walplein. Anna bezocht beurzen, deed inkopen voor de winkels.
In Sluis kennen velen haar eveneens als uitstekend taxichauffeuse.
Kortom: een gouden kracht. Ook in haar sociale leven was ze een en
al bedrijvigheid: trouw aan familie en vrienden en als ze zich ergens
voor kon inzetten dan deed ze dat. Zo was ze jarenlang voorzitster
van de vereniging van Plattelandsvrouwen. Voor haar levenslange
inzet ontving zij een lintje van de koningin: draagster van de
eremedaille verbonden aan de orde van Oranje Nassau in goud
verleend.
Op een dag kreeg ze tijdens het zwemmen een hersenbloeding.
Gelukkig kon een vriendin redding zwemmen. Ze knapte wonderlijk
goed op en kon met wat hulp zelfstandig blijven wonen. Eerst vele
jaren later verhuisde ze naar Rozenoord. Daar is ze uiteindelijk rustig
ingeslapen, in het bijzijn van haar schoonzus. Woensdagochtend 15
oktober herdachten we haar leven in een dienst in Sint Anna ter
Muiden. Aansluitend hebben we haar naar haar laatste rustplaats
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begeleid, op de begraafplaats van Sluis. We bidden haar
nabestaanden Gods zegen toe.

(V) In memoriam mevrouw A.N. Kools-de Bruijne
Maandag 13 oktober is overleden Anna Neeltje Kools-De Bruijne,
Annie.
Op de rouwcirculaire stond een foto, met links bovenaan in het
hoekje de boerderij van haar ouders: Adriaan de Bruijne en Jozina
Risseeuw. Daar werd ze geboren, op 22 februari 1933. Een veld vol
vlasbloemen domineert de voorgrond, want dat vond ze prachtig:
‘het is net de zee’!
Samen met haar oudere zusjes Sien en Hanna groeide ze op, en werd
ze de buitenmens die ze was. Haar vader overleed op vrij jonge
leeftijd, 58 jaar. Annie en moeder bleven achter op de boerderij. Na
de rouwperiode huwde ze met haar jeugdliefde Pieter Kools en
trokken in op de boerderij, waar ook moeder woonde. In 1956 werd
zoon Peter geboren, vier jaar later dochter Jozien. Het gezin was
compleet; Annie was blij dat de boerderij een opvolger zou hebben
en in de familie zou blijven. Ondertussen verhuisde haar moeder naar
Cadzand dorp. Annie heeft zich op velerlei wijzen actief ingezet voor
de Cadzandse gemeenschap: voor de kerk, de vrouwenvereniging en
de vereniging van Plattelandsvrouwen. Ze beleefde gelukkige jaren
met haar gezin. Tot die zwarte dag in 1971: Peter kreeg een dodelijk
ongeluk. De gouden rand was voorgoed van Annie’ s leven. Toen
Jozien en Pierre aankondigden te willen trouwen en tevens boerderij
te willen overnemen fleurde haar gezicht op. Terwijl de jongelui op
de boerderij hun gezin stichtten verhuisden Annie en Pieter naar
Zuidzande. Maar haar warme belangstelling voor de familie
boerderij en de jaarlijkse oogst bleef onverminderd. In 1991 werd
kleindochter Mireille geboren, gevolgd door Peter en Thijs. Ze was
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dol gelukkig met haar kleinkinderen en die met haar. De gezondheid
van haar man ging evenwel gestaag achteruit. Hij overleed in 2002.
Twee maanden bleek ze zelf ernstig hartfalen te hebben. Met al haar
wilskracht krabbelde ze op. Daarna bleef ze met haar gezondheid
kwakkelen met af en toe weer een of twee goede jaren. Nog maar
kort geleden hoorde ze dat ze ongeneeslijk ziek was. Met al haar
wilskracht bleef ze positief aan het leven vasthouden.
Zaterdag 18 oktober hebben we haar leven herdacht in een dienst in
de kerk van Cadzand. Aansluitend hebben we haar in besloten kring
te rusten gelegd bij haar man en zoon Peter, op begraafplaats aan de
rand van het dorp.
Onze gedachten en gebeden zijn bij haar dochter en schoonzoon
Jozien en Pierre en haar kleinkinderen Mireille en Gert-Jan, Peter,
Thijs. Moge de goede herinnering aan hun moeder en oma hen tot
zegen zijn.

Bloemendienst Cadzand
Dhr. A. de Die,dhr. P. Kielman,mevr. R. Westendorp, mevr. M . de
Gardeijn - de le Lijs, mevr. J Risseeuw - Kools, mevr. G .de Neef Eversdijk, mevr. J .van Houte - Provo, dhr. H. Buist, mevr. D . Tack,
dhr. R. van de Luijster, dhr. J.Visser, Pfr. Noeske.
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Bloemendienst Sluis
In de maanden september en oktober zijn er bloemen gebracht bij de
volgende personen:
dhr. en mevr. Kamphuis t.a.v. hun 40 jarig huwelijk,
vanuit de "zonnebloemdienst" naar mevr. van Liere en dhr. de Blaere
(R'ment)
dhr. en mevr. Hoste, mevr. de Kaestecker,
dhr. en mevr. Pals t.a.v. hun 40 jarig huwelijk,
mevr. Boussen-Naye, mevr. Vos-Mollet en mevr. Buijze.
We hebben een gift van 20 Euro ontvangen waarvoor hartelijke
dank.
Wanneer er iets te melden valt omtrent zieken of een heuglijk
feit dan horen wij het graag van u.
Een hartelijke groet van de dames van de Bloemendienst,
Rie Barendse, Jo van Deursen, Lotty den Decker, Leny Jansen en Nelly
Vercruijsse.
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Verjaardagen
Mevr. J.L. Quaak- Maas

Sluis

01-11-1924

Mevr. P.J. Mieras- de Jonge

Sluis

21-11-1921

Mevr. M.F. van de Luijster- van Kerkvoort

Cadzand

06-12-1933

Dhr J.J. Kools

Cadzand

08-12-1934

Mevr. C.S. Almekinders- Vercouteren

Sluis

10-12-1920

Dhr .J. Cambier

Retranchement

19-12-1930

Dhr .I. Leenhouts

Retranchement

21-12-1922

Dhr. M. Francke

Cadzand

26-12-1926

Mevr. M.M. de Ruijter- Keijmel

Sluis

28-12-1932

Abonnement Zuidwesthoek 2015
Wij vragen onze lezers het abonnementsgeld te betalen vóór 1
januari 2015. U kunt dit doen door een bedrag van € 12,50 over te
maken op bankrekening: NL 18 RABO 0147828380 onder
vermelding van: ZWH-2015.
Betaalt u het abonnementsgeld voor een familielid wilt u dan ook de
naam vermelden?

13

Kerstpakketten actie 2014
De zomer is voorbij, en het begint alweer najaar
te worden.
Voor ons tijd om zachtjes aan te beginnen met de
kerstpakketten actie.
Op de reclame via de media konden we horen:
“ Het is geen kerstmis zonder kerstpakket “
Daarom organiseren we ook dit jaar weer een
kerstpakkettenactie bedoeld voor de minima in West Zeeuws
Vlaanderen. Ook voor hen is het heel belangrijk dat er juist in de
kersttijd wat warmte en gezelligheid en iets extra’s is.
We verwachten dat het aantal aanvragen dit jaar zeker niet minder
zal zijn dan vorig jaar, dus dat betekent dat er ongeveer 350 dozen
gevuld zullen moeten worden.
Maar daar hebben we hulp bij nodig!!!
Voelt u zich aangesproken door deze actie en voelt u er voor om een
kerstpakket te vullen, dan horen we u graag.
De werkgroep kerstpakketten West Zeeuws Vlaanderen is
bereikbaar:
Marlies de Smet 0117-453993
Pietje Simpelaar 0117-453503
Trees Cammaert 0117-401535
Of via email kerstpakketwzvl@gmail.com
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50 jaar Duitse diensten in Cadzand
Op zondag 31 augustus werd het 50-jarig jubileum gevierd met een
gezamenlijke dienst in de kerk van Cadzand. De dienst werd geleid
door dominee Nietveld en pfarrer Noeske. Na afloop werd
gezamenlijk koffie gedronken en was er een feestelijke traktatie in
het Zwingebouw.
Het was een bijzonder jaar voor de Duitse diensten. Het zou namelijk
50 jaar geleden zijn dat men daarmee begon. Met Pasen werd daar
nog geen aandacht aan besteed. We hadden een feestelijke dienst met
het gebruikelijke Heilig Avondmaal, waarbij de kring met zo’n 100
deelnemers weer de hele kerk besloeg. Dat blijft indrukwekkend.
Tijdens de zomer begon de organisatie van het 50- jarig jubileum.
Een uitnodiging werd gemaakt en in het Nederlands vertaald. Oudmedewerkers en predikanten werden, mede op verzoek van de
familie Huigh, uitgenodigd. Hoewel zij er al 50 jaar trouwe dienst op
hebben zitten, benadrukten zij dat wij het met zijn allen voor elkaar
hebben gekregen. We maakten persberichten en op 31 augustus kon
de gezamenlijke dienst met Duitsers en Nederlanders gevierd
worden.
In een drukbezochte dienst waren dienstbaarheid en verzoening (na
de Tweede Wereldoorlog) thema’s van de preken. Tijdens het
feestelijk samenzijn na de dienst werden vergeving en begrip voor
slachtoffers aan de “andere kant “gememoreerd door het echtpaar
Huigh tijdens de uitleg van hun motivatie voor zoveel jaren
dienstbaarheid. Hun bijzondere verhaal werd ademloos gevolgd door
alle aanwezigen.
Namens de EKD (Evangelische Kirche Deutschland) bedankte
Pfarrer Noeske alle medewerkers met een leuke attentie. Echtpaar
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Huigh werd niet alleen verrast door diverse extra gasten en Duitse
bedankbrieven, maar kreeg ook een enorm boeket. Foto’s werden
gemaakt en wederom bleek de dankbaarheid van de Duitse gasten.
Opmerkelijk daarbij was dat deze zomer tijdens de koffie af en toe
voorzichtig werd opgemerkt dat men eigenlijk zo snel na de ……
was begonnen met deze diensten, dat er zelfs een dienst gewijd was
aan de 100-jarige herdenking van de Eerste Wereldoorlog. De goede
collecten bewezen dat men iets terug wilde doen. De opbrengst in
2014 kwam in totaal op €1122,60 (Pasen en 9 zomerdiensten).
Tijdens het gezellig samenzijn werden (oud)-medewerkers nog eens
in het zonnetje gezet. Wij danken iedereen, scriba Jos Bakker in het
bijzonder, voor alle hulp bij dit jubileum.
Namens echtpaar Huigh, Tera van Holland,
Anneke van Iwaarden

Beste Tera, Betsie en Ko,
Frau van Holland, Ehepaar Huigh, … ach so!
21 en 50 jaar lang, da’s heftig
mit dem Deutschen Dienst beschäftigt.
Als pioniers, jong en onbezonnen
16

dem Deutschen Evangelischen Gottesdienst begonnen.
Eerst in een tent, dan in de kerk,
viel organisieren, und jetzt noch immer stärk!
Vrijwilligers, Posters, Paasdienst, pfarrer, EKD,
Heiliges Abendmahl, im Gemeindehaus Kaffee und Thee.
Collecten, spaarvarkens, kaarten en oude munten,
Streichholzerdozen, Taschen, ja, alles könnte!
Organisten, gitarenspel, canon en A-cappella zang
das Liedblatt und Orgelspiel war nie zu lang.
Mooie contacten met iedere Duitse gast
jeder dankbar, interessiert und überrascht.
Veel dank namens velen voor al die jaren
von Sorgen, Andacht und bewahren.
Vlaggen uit! Jullie allen zijn een kei,
Der liegt hier für alle drei!
Proficiat!
Anneke van Iwaarden-Basting
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Uit de kerkenraad
De jaarrekeningen van diaconie en CvK werden door de kerkenraad
goedgekeurd. Achterin deze Zuidwesthoek zijn beide rekeningen
opgenomen. De rekeningen werden dit jaar volgens nieuwe regels
van de landelijke kerk opgesteld. De overschakeling van traditioneel
accountantsrapport naar PKN- jaarrekening kostte nog al wat extra
werk; niet in het minst voor onze administrateur de heer Klaver. De
omschakeling betekent ook dat er geen samenstellingsverklaring van
onze accountant maar een beoordeling door een extern deskundige
nodig is. Op de gemeenteavond komen de rekeningen op de agenda.
Op 13 november is er een gemeenteavond. Het eerste deel van deze
avond besteden we aan materiële zaken. Deze najaarsavond houden
we in ’t Zwin en de voorjaarsavond in de Kogge.
De PG Zuidwesthoek ontving een subsidie van € 21000 van de
Stichting Behoud Dorpskerk Cadzand voor aanpassing en renovatie
van toiletten in het consistoriegebouw en het realiseren van
bergkasten in de consistoriekamer. Veel dank van de Zuidwesthoek
aan de stichting vanaf deze plaats!
De stichting organiseert de jaarlijkse oudejaarsveiling en werft geld
voor de instandhouding van onze kerk. Tot voor kort waren er ook de
boekenmarkten. De stichting vervult een belangrijke rol in de
verbinding tussen onze kerkelijke gemeente en het dorp. Als
gemeenteleden kunnen we hieraan bijdragen door eens (voor enkele
jaren) actief aan het werk van deze stichting mee te doen.
Met grote dankbaarheid kan de kerkenraad meedelen dat de PG
Zuidwesthoek een belangrijk legaat heeft ontvangen. Dit bedrag wil
de kerkenraad in zijn geheel ten goede laten komen aan de
aanpassing en uitbreiding van het Zwingebouw. De eerste tekeningen
hiervoor zijn inmiddels gereed.
In de rechtszaak met betrekking tot de kerk in Retranchement heeft
de Zuidwesthoek het initiatief genomen om in gesprek te geraken
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met de Stichting Behoud Dorpskerk Retranchement om de
mogelijkheden te verkennen om tot een schikking te komen, om
daarmee een voor alle partijen vervelende, dure en lange procedure
te voorkomen. De kerkenraad volgt de voortgang en heeft
voorwaarden geformuleerd voor de overname van het gebouw.
We hebben ons beraden hoe we moeten omgaan met ons bezit van
oude religieuze roerende goederen. Een aantal avondmaalsbekers en
tinnen voorwerpen zijn inmiddels getaxeerd. U leest in dit nummer
een verslag van Wil Prins. We vragen externe deskundigen om
advies en checken nog eens extra de verzekering. Intussen liggen de
voorwerpen veilig in een kluis.
Een punt van voortdurende zorg is de preekvoorziening. We gaan
door met het houden van diensten door gemeenteleden en
introduceren de ‘visitedienst’. De eerste visitedienst brengt ons
samen bij onze naaste buren in Knokke.
In november en december gaat de kerkenraad op maandagmorgen
vergaderen in ’t Zwin.
Namens de kerkenraad: Hil Bos
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2013: Jaarrekening diaconie
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2013: Jaarrekening College van Kerkrentmeesters
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Collecten
Collecteopbrengsten augustus-september 2014

Augustus/
september

Cadzand
Sluis
Rozenoord

Kerk

Diaconie

€ 358,85
– 79,15
€ 44,30

€ 311,70
– 78,70

Opbrengst uitgangscollectes:
Datum
03-08-14
10-08-14
17-08-14
24-08-14
31-08-14
07-09-14
21-09-14
28-09-14

Doel
De voedselbank
Onderhoud gebouwen
KiA Zomerzendingsweek
Onderhoud gebouwen
St.Villa Pardoes
Missionair werk en Kerkgroei
Vredeswerk
JOP

Opbrengst
€ 200,60
– 125,25
– 81,45
– 38,90
– 167,25
– 47,30
– 32,00
– 39,85

Giften ontvangen voor de voedselbank € 12,00
Duitse diensten
datum voorganger
21-4
Pf.Vetter
6-7
Pf.Reuther
13-7
,,
20-7
,,
27-7
,,
3-8
Pf.Volkmann
10-8
,,
17-8
,,
24-8
,,

coll
273,20
37,20
82,00
92,50
98,20
174,50
108,00
122,60
134,40

opbr.
€110
15
52
49
32
69
58
58
38

organist
J.Scheele
,,
A.Hogendoorn
,,
,,
,,
,,
,,
M.Stepman
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Collectedoelen november-december
2 november: Voedselbank
Op deze dankdag voor het gewas lijkt het ons passend om te
collecteren voor de voedselbank Zeeuws
Vlaanderen.
Er is nog steeds veel hulp nodig voor mensen in
onze streek. Er zijn momenteel zo'n 35 gezinnen
die wekelijks een voedselpakket ontvangen. Elke
eerste zondag van de maand kunnen er
etenswaren, toiletartikelen en wasmiddelen
ingeleverd worden in de kerk waar er die zondag dienst is. Ook kan
er geld gegeven worden. We merken dat het aanleveren van de
goederen op het ogenblik terug loopt. We willen u op het hart
drukken dat onze hulp hard nodig is en heel erg op prijs wordt
gesteld. Op 2 november kunnen er dus ook spullen meegebracht
worden.
16 november: Collecte Kerk in actie Diaconaat.
Midden in Nederland ligt een klein dorp, Jeugddorp de Glind. Het
lijkt een gewoon dorp met een gezellig dorpsplein, veel sport- en
spelfaciliteiten en vrijstaande huizen. Maar achter de voordeuren van
die huizen schuilen bijzondere verhalen. In ieder huis hebben ouders
meerdere pleegkinderen opgenomen in hun eigen gezin. Het zijn
kinderen die niet meer thuis kunnen wonen, omdat het daar voor hen
niet veilig is. Binnen de warmte en bescherming van een gewoon
gezin kunnen ze zich wel goed ontwikkelen.
Sport en spel zijn belangrijk voor deze kinderen. Hiervoor is veel
geld nodig.
Daarom collecteren we deze zondag voor het diaconale werk van
Kerk in Actie in Nederland en in het bijzonder voor de
Rudolphstichting die dit dorp heeft opgericht.
NL62INGB0000000456 t.n.v. Kerk in Actie
23 november: Werk in de eigen gemeente.
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30 november: Missionair Werk en Kerkgroei
Op naar honderd pioniersplekken. Nog geen vijftig jaar geleden aten
we allemaal bijna alleen maar aardappelen en groente. Nu eten we
wraps, sushi, noodles en meer. Dit beeld illustreert dat Nederland
veel diverser is geworden en dat geldt ook voor hoe we in het leven
staan en de kerk beleven. Uit onderzoek blijkt dat de bestaande
vormen van kerkzijn maar een klein deel van de Nederlanders
bereiken. Door nieuwe vormen van kerkzijn kunnen méér mensen
ontdekken wat het evangelie inhoudt. Pioniersplekken noemen we
deze nieuwe vormen. Nieuwe vormen kunnen zijn: in een café
verhalen uit de Bijbel bespreken; een huiskerk; een klooster nieuwe
stijl; een internetkerk....het kan en mag allemaal. De Protestantse
Kerk heeft inmiddels zo'n dertig helpen realiseren. Op naar de
honderd! Door uw bijdrage aan deze collecte draagt u daaraan bij.
NL16INGB0000005261 t.n.v. Protestantse Kerk.
7 december: Protestantse Kerk Pastoraat
Pastoraat ook buiten de kerkmuren. Pastoraat vindt plaats waar
mensen aandacht geven aan elkaar. In een
gemeente kan dat via de vertrouwde
huisbezoeken, maar er zijn ook tal van andere
vormen mogelijk, zoals een filmavond met
discussie rond een levensbeschouwelijk maar
voeren tussendoor ook diepzinnige gesprekken.
Om gemeenten toe te rusten, organiseert de
Protestantse Kerk jaarlijks de Landelijke
Pastorale Dag voor iedereen met een rol in het
pastoraat. Ook wordt er materiaal ontwikkeld om
werkers in het pastoraat toe te rusten en te ondersteunen. Met de
opbrengst van deze collecte kan de Protestantse Kerk deze
ondersteuning blijven bieden.
NL16INGB0000005261 t.n.v. Protestantse Kerk.
14 december: Europa Kinderhulp.
Europa Kinderhulp ziet het als haar taak om bijstand te verlenen aan
kinderen die in of onder moeilijke omstandigheden leven, ongeacht
nationaliteit, ras en levensbeschouwing. Al 50 jaar hebben zij als
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doel het verzorgen van een onvergetelijke vakantie van ruim 2 weken
voor kansarme, kwetsbare kinderen uit heel Europa.
NL80INGB0000404040 t.n.v.Nationaal Fonds Kinderhulp
21 december: Terres des Hommes.
Terres des Hommes stopt de uitbuiting van kinderen in
ontwikkelingslanden. Zij voorkomen dat kinderen worden uitgebuit,
halen kinderen uit uitbuitingssituaties en zorgen dat deze kinderen
zich in een veilige omgeving kunnen ontwikkelen. Onderwijs speelt
hier een belangrijke rol in.
Terres des Hommes steunt in vier werelddelen ruim 220 projecten in
zeventien landen die worden bedacht, opgezet en uitgevoerd door
lokale projectpartners. De projecten sluiten dus nauw aan bij de
problemen van de lokale bevolking.
NL10INGB0000252525 in Den Haag
25 december: Kerstcollecte Kerk in Actie Kinderen in de Knel.
Papa's sterke hand om vast te pakken. Mama's
ogen die aandachtig naar je kijken als je iets
vraagt.
Onvoorwaardelijke steun waardoor je als kind
voelt dat je veilig bent. Een gevoel dat veel
weeskinderen in Rwanda elke dag moeten
missen. Daarom willen we hen speciaal deze
kerst dat gevoel geven, zodat ze onbezorgd groot
kunnen worden. Doe mee en geef deze kerst met
uw bijdrage in de collecte een pleegouder
cadeau. We bevelen de kerstcollecte van kerk in Aktie van harte bij u
aan.
31 december. Eindejaarscollcte.
De eindejaarscollecte op 31 december is bestemd voor het eigen
werk in de gemeente.
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Vrijwilligersbijeenkomst
Op zaterdag 13 september ontmoetten ruim 50 vrijwilligers van de
Zuidwesthoek elkaar op de tweejaarlijkse vrijwilligersbijeenkomst.
Deze keer werd dit evenement georganiseerd in Sluis. We begonnen
met een bezichtiging van het pas gerestaureerde Belfort en een
bezoek aan het museum waar we door een gids werden rondgeleid.
Daarna stond ons in de Kogge een buffet te wachten. We genoten
van een bijzonder goede maaltijd en vooral ook van een gezellig
samenzijn. De bijeenkomst was perfect georganiseerd door Sari en
Jan Buijze, Suzanne en Rini Smit en Nelly en Wim Verplanke.
Vanaf deze plaats: hartelijk dank aan de organisatoren! Onderstaande
foto-impressie is van Jan Buijze die ook nog tijd had om foto’s te
maken.
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Rondleiding Belfort en buffet in de Kogge.
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Wie wil er meedoen aan Bibliodrama?
In het kader van de Permanente Educatie (PE)voor predikanten volg
ik de 2-jarige opleiding voor bibliodrama. Vanaf januari 2015 wordt
van mij verwacht dat ik de theorie in de gemeente in praktijk ga
brengen. En daarvoor zoek ik deelnemers. Iets voor u, jou?
In het kort: wat is ‘Bibliodrama’? Bibliodrama is een speelse en
tegelijk ernstige manier om met de Bijbel om te gaan’. Gewoonlijk
lezen of ertellen we een Bijbel erhaal denken ero er na
bemediteren enkele er en o proberen het te a t aliseren: wat egt
de tekst ons andaag. In bibliodrama proberen we ons in te le en in
de rol an n an de personages, we geven er gestalte aan en
brengen zo het verhaal tot leven. Er komt een dialoog tot stand
tussen de wereld van de Bijbel en onze wereld. Beide werelden
ontmoeten elkaar ‘spelenderwijs’. De Bijbeltekst kan aan ons als
speler iets ‘openbaren’ dat wij nog nooit eerder ge ien hadden in dit
erhaal. Door al spelend op de e ‘nie we werkelijkheid’ in te gaan
weeft je als speler op jouw beurt eigen geloofs-en levenservaringen
in het verhaal mee. Zo wordt een Bijbelverhaal dat zich vele jaren
geleden afspeelde een verhaal dat vandaag gebeurt, hier en nu, aan
ons/u/jou, in deze tijd. Zo ontstaat er ook ruimte voor een
Godsontmoeting. Op o’n moment mag je soms er aren hoe hemel
en aarde elkaar toebehoren en weet je God zelf aanwezig in dit
‘samen-spelen’ vanuit Zijn Woord. Wie dit heeft meegemaakt gaat
nders naar huis.
Het meespelen kan zittend, vanuit uw (rol)stoel, maar ook bewegend
door de ruimte. Lichamelijke beperkingen hoeven geen rol te spelen.
Wilt u meer informatie of u aanmelden?
Mijn telefoonnummer staat voorin dit kerkblad.
ds. Irma Nietveld
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Uitstap Brugge
Dinsdagmiddag 16 september trok een groepje gemeenteleden naar
het Benedictijnse klooster in Zevenkerken. Een boerderij op het
terrein heeft enkele jaren geleden een ware metamorfose ondergaan
en is sindsdien een educatief centrum: Het Bijbelhuis.

Thema van de uitstap: ‘Jeruzalem, stad van Joden, Christenen en
Moslims’. In de filmzaal hield de heer Jean Bastiaens (directeur van
het Bijbelhuis) een boeiende uiteenzetting over de
ontstaansgeschiedenis van deze stad. Zo ontdekten we bijvoorbeeld
dat de eerste inwoners Jebusieten waren en de stad zelf Jebus heette.
Daarna startte de documentaire en maakten we kennis met enkele
huidige inwoners, variërend in leeftijd en geloofstraditie. Over hun
schouders meekijkend werden we voor even deelgenoot van hun
dagelijks leven. Van de interreligieuze vriendschappen die
grensoverschrijdend zijn; van de eigenheid van de tradities waarin ze
werden grootgebracht. We waanden ons even in de stad en tussen
haar inwoners, liepen rond op de markten en pleinen, ontmoetten de
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mensen thuis of in hun godshuizen. Verrassend, leerzaam en
bemoedigend, zonder knelpunten uit de weg te gaan.
Daarna werd de inwendige mens verzorgd: pannenkoeken en een
drankje op het zonovergoten gazon bij het restaurant. Wie wilde kon
nog rondsnuffelen in de winkel van de abdij: literatuur, cd’s,
keramiek, kaarten, geschenkjes enz., het is er allemaal.
Voldaan koersten we huiswaarts. Volgend voorjaar gaan we weer, 14
april. Wie mee wil kan mee. Thema: de Bergrede in onze tijd!

Kerktuin
Graag wil ik u, als dorpsbewoner of sympathisant uitnodigen af en
toe mee te werken in de kerktuin in Cadzand. Dit voorjaar ben ik
geschrokken van sterk verwaarloosde kerktuinen in omliggende
dorpen. Daarom wil ik mij inzetten om dat in Cadzand niet te laten
gebeuren. Het kerkbestuur heb ik aangegeven te willen proberen de
tuin te onderhouden en als coördinator voor dit werk op te treden
samen met ù! Velen van u hebben al vaker en veel meegewerkt in de
tuin en ik stel voor op die voet verder te gaan met u als ervaren
“kerktuinman/vrouw’.
Gedurende het jaar stel ik voor iedere even maand de eerste zaterdag
in de kerktuin te werken.
Noteert u alvast: 6 december 2014, 7 februari 2015, 4 april, 6
juni, 1 augustus, 3 oktober en 5 december.
De derde ‘kerktuindag’ wil ik dus op zaterdag 6 december a.s. van
9.30 tot 12.00 uur houden. We hebben dan een karretje grond nodig
voor de rozen, wie heeft goede grond liggen of kan daarvoor zorgen?
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Gelieve zelf uw eigen tuingereedschap, bezem en/of kruiwagen mee
te nemen. Voor de afvoer van het tuinafval wordt gezorgd.
Voor koffie, thee en koek wordt gezorgd.
Let wel: iedereen is welkom te helpen en alvast na te denken waar u
zich het meest aan ergert in en om de kerktuin of bij gebouw “’t
Zwin”.
Laten we er met z’n allen iets moois van maken onder het motto:
“het mag gezien worden”!”
Alvast iedereen heel hartelijk bedankt voor alle hulp.
Hartelijke groet,
Anneke van Iwaarden-Basting, tel. 0117 396022

Als je wilt zingen zing dan mee!
Een nieuw liedboek betekent tevens een nieuwe uitdaging. In de
kerkdiensten breiden we geleidelijk aan ons
repertoire uit. Een groepje enthousiastelingen
komt nu ook in de week bijeen!
Heeft u plezier in zingen en wilt u zich deze
liederen snel eigen maken? In het Zwingebouw
kunt u op woensdagochtend tussen 10.30-11.30
uur meezingen uit het nieuwe liedboek. Van
harte welkom!
Info: 0117-720413 of 0117-392458
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Mudelezing: Jan Vantoortelboom (Meester Mitraillette) in
St.Anna ter Muiden
Jan Vantoortelboom (1975) is geboren in Torhout (België) en
opgegroeid in Elverdinge. Na een studie in Gent belandde hij na een
reeks omzwervingen met zijn Nederlandse echtgenote in Terneuzen
en was docent Engels aan de Hogeschool Zeeland.
Hij debuteerde in 2011 met De verzonken jongen. Het boek werd
laaiend enthousiast besproken en bekroond met de Bronzen Uil en de
Prijs Letterkunde West-Vlaanderen. Drie jaar later volgde Meester
Mitraillette, een roman die speelt in het Vlaamse dorpje Elverdinge,
vóór en in de Eerste Wereldoorlog. Dit boek werd door het
boekverkopers panel van DWDD uitgeroepen tot het Boek van de
Maand. Er werden 25.000 exemplaren verkocht en Nederlandse taal
was een grootmeester rijker. Vantoortelbooms derde roman, De man
die haast had verschijnt in februari 2015
Op zondag 16 november zal Jan Vantoortelboom in de N.H. Kerk te
St. Anna ter Muiden een lezing verzorgen waarbij zijn romans in het
middelpunt van de aandacht staan. Ook zal er gelegenheid zijn om
één van zijn werken aan te schaffen voorzien van een handtekening
van de auteur zelf.
zondag 16 november
‘Mudelezing’ door Jan Vantoortelboom
N.H. Kerk te St. Anna ter Muiden
aanvang 15.00u
entree 10 euro
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SHINE terug uit Oeganda
Vol verhalen kwamen we begin augustus terug in Nederland. Wat
hebben we een mooie tijd gehad! Drie weken eerder waren we net na
een lange reis - vliegen vanaf Nederland naar Entebbe en toen nog
een dag in een niet al te comfortabele bus over de hobbelige
Oegandese wegen – aangekomen op ons project. “Als het eind van
de wereld bestaat, hebben wij het gevonden”, verzuchtte een
reisleider. De school staat letterlijk in the ‘middle of nowhere’,
midden in de bushbush.
Het project was er niet minder om. Iedere ochtend (tot de lunch om
13.30 uur) werkten we ons in het zweet. Graven, met stenen
sjouwen, metselen, plamuren, schilderen, we hebben onze spieren
goed gebruikt. Uiteindelijk hebben we – samen met de lokale
bouwvakkers – twee gebouwen van een veranda voorzien en zowel
de binnen- als de buitenmuren verstevigd en geschilderd. De school
staat er nu netjes bij en is stukken beter bestand tegen het Oegandese
weer (warmte en regen).
Daarnaast organiseerden we muziek-, sport- en knutselmiddagen
voor de kinderen en was er ruimte voor ons om kennis te maken met
de lokale cultuur. Zo bezochten we twee keer een Oegandese markt,
maakten we wandelingen door de omgeving, hebben we een
kerkdienst in een Oegandese gevangenis georganiseerd en zijn we
naar een opvanghuis voor kinderen in de stad Soroti geweest.
Na drie geweldige weken namen we afscheid. Het afscheid was
emotioneel, zowel voor ons als voor de Oegandezen. Wij hebben
veel van hen geleerd en wij hebben door onze financiële
mogelijkheden en lichamelijke inzet echt iets kunnen betekenen voor
de mensen in Owangai.
Wij op onze beurt zijn dankbaar voor alle steun vanuit Nederland,
zowel de financiële als de meelevende en kijken terug op een
geweldige levenservaring! We willen u daarom nogmaals van harte
bedanken voor alles wat u voor ons gedaan heeft!
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Kerken op pelgrimage
Pelgrimage is één van de thema’s die de bezinning in de Raad van
Kerken de laatste jaren heeft gevoed. Pelgrimage is zonder meer een
fundamenteel Bijbels thema. Vanaf de vader van alle gelovigen,
Abraham, wordt het leven van de mens getekend als een “op weg
gaan”. Abraham wordt geroepen zijn vertrouwde omgeving te
verlaten. Op weg in ongekend gebied leert hij een ongrijpbare maar
aanhoudende roepstem kennen. Deze daagt uit het risico te nemen:
waag je aan de weg, aan het ongekende, aan de ontmoeting met de
vreemdeling. De uitdaging staat tevens symbool voor de weg die de
oecumene vandaag kan gaan. Daarover willen we het in deze
gespreksavond met elkaar hebben.
Naast enkele persoonlijke getuigenissen van mensen die
daadwerkelijk op pelgrimage zijn geweest, willen we ook samen van
gedachten wisselen. We willen het hebben over de kansen en
mogelijkheden die we als kerkgemeenschap hopen waar te maken.
Als mogelijkheden zien we in elk geval drie deelthema’s aan de hand
waarvan we dit gesprek willen voeren.
In een sfeer van om zich heen grijpend cynisme kunnen kerken
wijzen op de tekenen van hoop die vandaag gestalte krijgen. Het
geloof dat in ieder mens die kiem van goedheid is neergelegd
bevestigt de overtuiging dat mensen aanspreekbaar zijn om zich het
lot van medemensen aan te trekken.
Daarom mogen en kunnen we dank zeggen om de tekenen van “Ik
zal er zijn” samen te vieren in onze liturgische samenkomsten.
Iedereen is van harte welkom op deze (enige) oecumenische
gespreksavond op:
Donderdag 4 december 2014 te Oostburg,
Pastoraal Centrum, St Eligiusplein, 17
Van 20u tot 22u. Inloop vanaf 19.45u.
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Kunst & Kitsch
U hebt in het kerkblad van september kunnen lezen dat ik naar de
opnames van “Tussen en kitsch”zou gaan in Middelburg.
Op 29 september was het zover. Het stadhuis van Middelburg was
overgenomen door de AVRO/TROS. Een heel goede organisatie die
liep als een trein. Het was heel mooi weer toen we aankwamen bij
het prachtige stadhuis. Wij zaten bij de groep van 11.00 uur. We
werden ontvangen met koffie en kregen een nummertje, 168 en 169.
We zaten in lange rijen in de Vleeshal. Er was zo veel te zien.
Mensen die sjouwden met kolossale schilderijen, een meneer met een
porseleinen kom die hij bijna liet vallen, de tijd vloog om.
We mochten met een groep van 50 mensen naar binnen. In de zaal
waren verschillende stands met de deskundigen. Er was een heel
gezellige sfeer. Beetje spanning. Iedereen stond geduldig te wachten
met z'n spulletjes. Ik had natuurlijk “Het Zilver”mee. Bij dhr.
Aardewerk van het zilverwerk stond een lange rij. Dus gingen we
eerst naar de deskundige van het tin. Ik had ook drie tinnen borden
mee. De inscriptie is Raad van Staate 1685. Dhr. Beekhuizen werd
heel enthousiast.
Hij vroeg ons met het tin naar zijn zaak in Amsterdam te komen. Dan
wil hij er foto's van maken en een artikel in zijn vakblad schrijven.
De waarde van de borden taxeerde hij op € 800,00.
Inmiddels werden er bij het zilverwerk opnames gemaakt van een
prachtig zilveren voorwerpje. Miniatuur huishoudelijke voorwerpen
aan een standaard. Toen kwam er een bijzondere drinkbeker.
Er hing een klein kommetje onderaan. Deze kelk werd gebruikt op
bruiloften, Het bruidspaar moest hier tegelijk uit drinken. Ook hier
werden opnames gemaakt. Toen gingen de cameraman en de
geluidsman weg en wij waren aan de beurt!
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Ik haal de vier bekers uit het boodschappenkarretje van ikea. Zet ze
op de balie en zie meneer Aardewerk bijna van kleur verschieten. Ik
moet even contact opnemen met de regie zei hij.
Intussen gingen wij even aan de kant zitten, zodat hij andere mensen
kon helpen. We hoorden allerlei bedragen fluisteren over de bekers.
Ik ben er wel vlakbij gebleven. De mevrouw van de regie kwam
vertellen dat we niet aan de tafel met Nelleke van de Krogt zouden
komen, maar dat er wel opnames werden gemaakt.
De cameraman en de geluidsman kwamen weer terug. Mijn vriendin
en ik weer naar de balie.
En een hoop mensen rond ons.
Dhr. Aardewerk vroeg of ik hier elke avond m'n wijntje uit dronk.
Dus ik vertellen dat ze van de kerk zijn. De twee jongste bekers
gebruiken we soms bij het avondmaal, de andere twee lagen
opgeborgen. Twee bekers vormen een stel en zijn daardoor veel
waard. De ene beker uit Sluis was zwaarder dan de andere. Dus die
zijn verschillend in waarde.
We kregen het steeds warmer en de oh's en ah's rond ons waren niet
van de lucht.
De boel weer keurig ingepakt en toen zijn we nog bij de opnames
aan de tafel met Nelleke van de Krogt geweest. Dat was heel leuk om
mee te maken.
Toen we om ongeveer half drie weer buiten kwamen regende het.
Maar we zijn toch eerst een grote ijsco gaan halen.
En de waarde van de bekers?
De uitzending is in maart 2015.
Ze liggen nu gezellig met z'n allen in de kluis.
Wil Prins
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Filmavonden Zuidwesthoek
Op 27 november houden we onze tweede filmavond in het
Zwingebouw. In het vorige nummer van de Zuidwesthoek stond de
volledige speellijst.
Donderdag 27 november: Jonathan Livingston
Seagull, regie H. Bartlett(1967), gebaseerd op
het gelijknamige bestseller van Richard Bach en
omlijst door de met een Grammy en Goden
Globe onderscheiden muziek van Neil Diamond.
Een film van een verbluffende schoonheid. We
worden uitgedaagd om onze dromen te dromen:
’je hebt de vrijheid jezelf te zijn, je ware ik te
tonen, hier en nu, en niets of niemand kan je
tegenhouden.

Donderdag 29 januari: Hymalaya, regie Jacques Perrin en Eric
Valli (1999). Met een adembenemend landschap als achtergrond
vertelt Himalaya het verhaal van een concurrentiestrijd tussen een
koppige jongeman en een trotse dorpsoudste.
Regisseur Eric Valli kent het Dolpogebied in
Nepal, vlakbij de grens met Tibet, al vele jaren.
Hij leerde de taal en sloot er vele
vriendschappen, o.a. met het dorpshoofd dat de
rol van Tinle speelt. Onder barre
omstandigheden werd driekwart jaar gefilmd op
5000 meter hoogte. Naast een spannend verhaal
is 'Himalaya' ook een historisch document dat
het leven in deze streek vastlegt voor het in deze
vorm verdwijnt.
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De filmavonden worden gehouden in ’t Zwingebouw aan de
Prinsestaat te Cadzand. De toegang is gratis. Maar…… Er staat
een bus voor een vrijwillige bijdrage in de onkosten. Voor het
eerst zijn wij dit jaar namelijk verplicht auteursrechten af te
dragen voor het vertonen van films . Inloop vanaf 19.00 uur
waarbij koffie en thee gereed staan, aanvang film 19.30 uur. Na
afloop is er gelegenheid om elkaars ervaringen uit te wisselen.

Agenda:
2-november: Taize-gebedsdienst; Oostburg, Kerkplein. 17.00u
5 november: 14:00; Jeugd van vroeger; Breskens, de Ontmoeting.
Gezellige middag met spelletjes. 14.00u
9 november: Knokke 10.30 uur Ds. A. Eberson
11 november: Moderamen
13 november: gemeenteavond ’t Zwin 19.30 uur
16 november: 15.00u. Mudelezing. Sint Anna ter Muiden
17 november: Kerkenraad
21 november: Schrijfmiddag Amnesty International, 14.00u
4 december Oecumenische gespreksavond Eligiusplein 17, Oostburg
20.00 uur
4 december: Moderamen
6 december: 9.30u Kerktuindag
15 december: Kerkenraad
19 december: Schrijfmiddag Amnesty International, 14.00u
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Wat is er te beleven in de gemeenten van de Protestantse Kerk
in West Zeeuws-Vlaanderen
Terugblik regionale startzondag
Voor het eerst begonnen de gemeenten van de Protestantse Kerk in
West Zeeuws-Vlaanderen het seizoen gezamenlijk. Op 21 september
vierden zij samen Startzondag met een kerkdienst, een gezamenlijke
lunch, een programma na de dienst, waaronder ook een programma
met de kinderen. “Leuk hè, om in zo’n volle kerk te zitten”, klonk
het al meteen na de dienst. Bij de viering hadden alle gemeenten een
inbreng. Hierdoor leer je de bijzonderheden van elkaars wijze van
vieren het beste kennen. Het thema dat als een rode draad door de
dag liep, was “Geroepen zijn” naar aanleiding van het verhaal van
Abraham.
Na de koffie bleven nog veel mensen voor de gezamenlijke lunch.
Vooral veel ouderen genoten van het feit om samen te eten en elkaar
te ontmoeten. De kinderen bakten voor zichzelf en voor iedereen, die
dat wilde een stokbroodje. Terwijl de volwassenen tijdens het
middagprogramma samen liederen zongen uit de wereldkerk,
begonnen de kinderen met het bouwen van de stad Haran. In de kerk
vertelde Hanna Wapenaar, die uitgezonden vanuit onze classis begin
volgend jaar voor Kerk in Actie in het Ujamaa Centrum in ZuidAfrika gaat werken, over wat haar beweegt tot deze stap. Daarna
gingen de deelnemers aan de dag aan het werk met gedenktekens, die
zij bewust of onbewust langs hun levensweg plaatsen.
Tijdens de pauze kon iedereen zien dat de kinderen van dozen een
indrukwekkende stad hadden gebouwd en beschilderd. In de
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gezamenlijke slotviering waren er interviews met enkele mensen, die
tijdens hun leven ook een grote stap hadden gemaakt en kregen alle
gemeenten een poster met de volken die uit het nageslacht van
Abraham waren voortgekomen, om op te hangen in hun kerkgebouw.
Tot slot werd een reisplan gepresenteerd van een reis, die komend
voorjaar met gemeenteleden uit het cluster gemaakt kan worden.
Regionale activiteitenkalender
2-nov; 17:00; Taize-gebeds-dienst; Oostburg, Kerkplein 1
5-nov; 14:00; Jeugd van vroeger; Breskens, de Ontmoeting
Dorpsstr.50; Gezellige middag met spelletjes
5-nov; 17:30; de Stoofpot; Schoondijke, Protestantse Kerk,
Dorpsplein 37; Aanmelden: destoofpot@live.nl
19-nov; 12:30; "Wat de pot schaft"; Breskens, de Ontmoeting,
Dorpsstraat 50; aanmelden: kovisja@gmail.com
27-nov ; 19:30; filmavond; Cadzand, Prinsestr13, Zwingebouw.
Elke woensdag; 9:30; de Open Kring, Oostburg, Kerkplein 2 met:
05-11-14: Uitleg nieuwe WMO door Carl Poppe
12-11-14: Ontmoeting/ voor wie wil Qi Gong met Henny ter Haar
19-11-14: Kerstkaarten maken
26-11-14: Ontmoeting, en om 11.30u brood maaltijd eigen bijdrage
€2,=

Schrijft u ook mee met de
schrijfgroep?
Iedere derde vrijdag van de maand in Sluis

40

Visitedienst
Een goede buur is beter dan een verre vriend.
Op zondag 9 november gaan we in plaats van naar ons eigen
kerkgebouw naar Knokke. Wij gaan die
zondagmorgen op visite bij onze buren:
De Protestantse Gemeente de Hoeksteen
in Knokke-Heist.
Deze kleine gemeente maakt deel uit
van de Verenigde Protestantse Kerk in
België. De VPKB bestaat uit een
honderdtal gemeenschappen, verspreid over het hele land.
Zij noemt zich de erfgename van de erkenning die de Belgische Staat
in 1839 aan haar Synode verleende. Verder is zij het resultaat van de
eenmaking in 1978 van de voornaamste protestantse stromingen in
België. Een vergelijkbare situatie dus met de stromingen die in ons
land in 2004 in de PKN verenigd zijn.
De Hoeksteen vat haar missie als volgt samen: Wij zijn een kleine
gemeente in opbouw. In liefde verbonden en gezonden.
De Hoeksteen beschikt over een eigen kerkzaal gelegen aan de
Zoutelaan nr 84, in het centrum van Knokke.
De predikant van de gemeente, ds. A. Eberson is bij ons al
verschillende malen voorgegaan in diensten in Rozenoord, Cadzand
en de Kogge.
Het leek de kerkenraad goed eens bij onze buren op bezoek te gaan
voor een nadere kennismaking. Misschien zijn er mogelijkheden om
elkaar te helpen en versterken. Niet alleen op het gebied van
preekvoorziening maar misschien ook met andere activiteiten.
De dienst begint om 10.30u. We vertrekken gezamenlijk vanuit onze
eigen kerkgebouwen. We rijden zoveel mogelijk met elkaar mee.
Hiervoor heeft u na de afgelopen diensten uw naam op de
deelnemerslijst kunnen schrijven. Is dit nog niet gebeurd, maar wilt u
toch meedoen, neem dan contact op met een ven de
kerkenraadsleden.
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Vervolg adressen:
Diakenen:
Mevr. W.W. Prins
Dinsdagstraat 41 4524 AM Sluis, 0117-462163
Mevr. N. Spierenburg- la Gasse, lid moderamen
Zwartepolderwerg 2/a, 4506 HV Cadzand,. Tel. 0117-392211
Mevr. M.C. Barendse- de Smit voor de diensten in Rozenoord.
St. Jansstraat 2 4524 AJ Sluis 0117-461465, bgg 461485
Rekeningnummers
Diakonie NL47 RABO 0147 8024 74
Kerkrentmeesters: NL 18 RABO 01478293 80
Koster/beheerders
Sluis, Multifunctioneel Centrum De Kogge, Sint Anna ter Muiden:
Mevr. J. du Fossé-Louweret,
Zuiddijkstraat 94, 4524 AT Sluis, 0117-462346
Cadzand: De kosterdiensten worden bij maandelijkse toerbeurt
verzorgd door vrijwilligers
’t Zwin: Mevr. R. Westendorp.
’t Lambertusstraatje 2, 4506 AS Cadzand, 0117-308900. Mobiel:
0657600255. E-mail: hetzwingebouw@gmail.com
Bloemendienst Zuidwesthoek
Voor Sluis en Sint Anna ter Muiden :Mevr. M.C. Barendse-de Smit,
St. Jansstraat 2 4524 AJ Sluis 0117-461465 bgg 461485
Voor Cadzand: Mevr. M.C. V.d. Luijster-Vasseur Badhuisweg 56
4506 BC Cadzand, 0117-391492
Voor Retranchement: Mevr. N. van Belois. Strengweg 1a 4525 LW
Retranchement

43

Kerkdiensten
(in de periode 9 november 2014- 18 januari 2015)
9 nov
12 nov
16 nov
23 nov
26 nov
30 nov
7 dec
14 dec
17 dec
21 dec
24 dec
25 dec
28 dec
31 dec
4 jan
11 jan

Knokke
Rozenoord
Sluis
Cadzand
Rozenoord
Sluis
Sluis
Sluis
Rozenoord
Sluis
Cadzand
Sluis
Schoondijke
Sluis
Sluis
Sluis

10.30u
14.00u
14.00u
10.00u
14.00u
14.00u
10.00u
10.00u
14.00u
10.00u
19.30u
10.00u
10.00u
19.30u
10.00u
10.00u

Ds.A. Eberson
Ds.A.Eberson
Mevr. E.Reijnhoudt
Ds. I. Nietveld
Ds. I. Nietveld
Ds. I. Nietveld
Ds. I. Nietveld
nnb
Ds. I. Nietveld
nnb
Ds. I. Nietveld
Ds. I.Nietveld
Centr. dienst
Ds. I. Nietveld
nnb
nnb

Alle diensten in Cadzand: kinderkring
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