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Stenen in de vijver
In juni vond in Gyorgyfalva, Roemenië al weer voor de elfde keer
een studieweek plaats voor Hongaars-Roemeense en Nederlandse
predikanten. Tweeëndertig predikanten in totaal kwamen samen,
onder het motto: Dietrich Bonhoeffer – “Aanzetten voor een ethiek”.
De inleiders waren dr.Wilken Veen, predikant Leerhuis Amsterdam
en dr. Visky Bela, docent Theologisch Instutuut, Cluj.
Het leek me een uitdaging om een deel van mijn vakantiedagen aan
deze studieweek te besteden. Niet dat het vakantie is: de dagen waren
gevuld met studie en discussie, en ook de vele indrukken die je daar
te verwerken krijgt vragen de nodige energie. Bovendien was
eenieder van ons eerst drie dagen te gast in de pastorie van een van
de deelnemende Hongaarse predikanten. Bedoeling hiervan was een
indruk te krijgen van het gemeenteleven daar ter plekke en van het
dagelijks leven en de vraagstukken van Hongaren in Roemenië. Ik
was uitgenodigd door Joszèf Demeter, zijn dochter Orsi en haar man
Otto, alle drie predikant. Zij wonen in Regen, een stad met diverse
kerkgenootschappen wat zich vertaalt in vele kerkgebouwen. Op
zondag mocht ik samen met Joszèf voorgaan in twee kerkdiensten,
waarbij ik de preek en de voorbeden verzorgde. In de dagen daarvoor
had ik mee geoefend met het kerkkoor en zo kennis kunnen nemen
van de uitspraak van het geschreven Hongaars. Dat kwam zondag in
de kerkdiensten goed van pas: op ook voor ons bekende melodieën
de Hongaarse woorden meezingen en de geloofsbelijdenis en 10
geboden meelezen.
Het land laat nog altijd de littekens zien van de oude tijd onder het
bewind van Ceausescu. Mensen hebben het niet breed: eigen
groenten- en fruitteelt is vaak pure noodzaak, evenals het inmaken
daarvan voor de winterperiode. Zo ook voor de predikanten. En
overal zie je betonnen blokkendozen, in de plaats gekomen van
authentieke huisjes die eens de omgeving tot een thuis maakten. Hele
drama’s hebben zich afgespeeld rondom de onteigening van
woningen. Maar ook van landbouwgrond, want Ceausescu wilde een
technologische samenleving creëren en af zijn van de landbouw en
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veeteelt. In een kerk in Cluj hebben we een aangrijpende
fotoreportage gezien van het menselijk leed dat hiermee werd
aangericht. Lang na Ceausescu liggen veel stukjes onteigende akker
nog altijd braak met hier en daar een verwilderde vruchtenboom. De
oorspronkelijke eigenaar is overleden en de nabestaanden – als die
er zijn - hebben soms de grootste moeite om aan te tonen dat het
vanouds familiebezit is.
En dan het boek. Vanaf het najaar van 1940, het moment waarop
Hitler na de verovering van o.a. Nederland, België en Frankrijk op
het toppunt van zijn macht is, tot aan zijn arrestatie in april 1943
schrijft Bonhoeffer aan zijn ‘Ethik’. Aanleiding was de concrete
nood van een belijdende kerk en een belijdende christen (Bonhoeffer
zelf) die deel uitmaken van een volk, dat een oorlog voert. Een
oorlog waarvan ze eigenlijk alleen maar mogen hopen dat die
verloren wordt. Niemand maalt om ethiek, het gaat om Duitsland,
om de oorlog, om Hitler en of je voor of tegen bent. Juist dan begint
Bonhoeffer aan zijn ethiek, want er moet toch iets gezegd kunnen
worden over wat ons in deze situatie te doen staat op grond van de
Schrift en ons geloof. Een compleet concept voor zijn boek heeft hij
niet. En hij is minstens drie keer opnieuw begonnen. Maar één ding
staat voor hem vast: als Christus de zelfopenbaring van de levende
God is, dan moet in Hem ook het goede worden gevonden. Niet als
een principe of idee, dat ergens boven de werkelijkheid zweeft, maar
in de werkelijkheid zelf, waar het concrete leven van mensen van
vlees en bloed zich afspeelt. Het is een fascinerende zoektocht waar
Bonhoeffer ons al lezend en discussiërend deelgenoot van maakte.
Een zoektocht waarbij geen definitieve antwoorden worden
gevonden. Maar wel worden er aanzetten gegeven voor een manier
van denken, die ons kan brengen tot concrete beslissingen.
Beslissingen die we dan maar moeten wagen, besluit Bonhoeffer, op
genade of ongenade en hopend op vergeving als we de verkeerde
keuze zouden maken. Het boek is nooit afgekomen, het is bij
aanzetten gebleven. Maar net als andere ‘unvollendete’ kunstwerken
is het juist daardoor zo indrukwekkend. Niet voor niets sprak ieder
de wens uit volgend jaar vooral verder te willen gaan met dit boek,
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want ook wij hebben het niet kunnen voleindigen in onze dagen
samen.
Ds. Irma Nietveld

Zeven brieven
De scriba van de landelijke PKN, Arjen Plaisier, heeft zeven
brieven aan de plaatselijke gemeenten geschreven. Hieronder
legt hij uit waarom hij deze brieven heeft geschreven. Onze
kerkenraad, die iedere vergadering begint met een ogenblik van
bezinning, heeft besloten deze brieven met elkaar te bespreken
en ook u , via de Zuidwesthoek, hierin te laten delen. We
beginnen met brief 2, die aan de kerkenraad is gericht, maar
eigenlijk bestemd is voor alle gemeenteleden.
Waarom schrijven over het ambt?
Om het maar gelijk te zeggen: omdat we in de kerk niet zonder
kunnen . Het ambt hoort er vanaf het begin bij. We kunnen het niet
afschaffen. Ambt staat voor een speciale opdracht, een roeping, die
uiteindelijk teruggaat tot Christus, de Heer van de kerk.
6

Tegelijk is het woord ambt voor velen betekenisloos. Het gaat toch
gewoon om ‘iets te doen’ voor de kerk. Waarom moet je dat ‘ambt’
noemen? Anderen menen dat ‘ambt’ niet meer past bij de kerk van
morgen. Weer anderen voelen er helemaal niets voor om het ambt af
te schaffen, maar zien dat er nauwelijks ambtsdragers te krijgen zijn.
Nog weer anderen vinden ambt belangrijk maar zien er tegenop om
zelf ambtsdrager te zijn.
Daarom deze brieven. Omdat ‘ambt’ belangrijk is. En omdat het
‘waarom’ van het ambt vaak vaag is. Omdat er vragen opkomen bij
de manier waarop ambten functioneren. Deze brieven wil-len
duidelijk maken dat het ambt er niet voor niets is. Ze willen inzichten
geven en wegen wijzen. Maar ook ingaan op uitdagingen, vragen en
verlegenheden. De brieven zijn bedoeld om te lezen voor eigen
overdenking. Als gemeen-telid, ambtsdrager, aspirant ambtsdrager,
pionier, afgevaardigde naar een classis. Ook om ze te lezen in een
gemeente, een kerkenraad, een classis of een ander verband, als stof
tot nadenken en als handreiking voor bezinning. De brieven kunnen
afzonderlijk gelezen en gebruikt worden. Toch horen ze bij elkaar en
verwijzen soms naar elkaar. Met elkaar

Brief 2: Aan de kerkenraad
De eerste brief schreef ik aan de gemeente. Als het over het ambt
gaat, komen niet de ambtsdragers eerst,
maar de gemeente. Dan volgen de
ambtsdragers. In onze kerk zijn dat de
predikant, de ouderlingen(kerkrentmeesters) en diakenen. Samen
vormen ze de kerkenraad.
Een bestuur?
Ik hoor nogal eens de opvatting: ‘De
kerkenraad is een bestuur. De kerk is een organisatie en dus heb je
een bestuur nodig. Toevallig heten de leden ervan ambtsdragers. We
moeten er niet meer van maken dan het is’.
‘Gewoon een bestuur’ is mij te oppervlakkig. Alsof de gemeente
‘gewoon een vereniging’ is. De gemeente is een geloofsgemeenschap
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van broeders en zusters die mogen geloven dat Christus in hun
midden is. Ambtsdragers zijn daarom eerst en vooral gemeenteleden
die geroepen zijn om de geloofsgemeenschap te helpen in het spoor
van Jezus te blijven.
Bij het heil bewaren
In de kerkorde van onze Protestantse Kerk klinkt dat wat plechtiger:
de ambten zijn ervoor ‘om de gemeente bij het heil te bepalen’. Het
heil komt van God. Ambtdragers zien er op toe dat een gemeente niet
los van God raakt en heilloos wordt. De kerkenraad helpt de
gemeente om bij God te blijven, verder in het leven met Christus te
worden ingewijd en zich te laten bewegen door de Geest. Ik bedacht
dat het wat gedragen ‘er op toezien’ ook vertaald kan worden met
supervisie. Niet iedereen blijkt dit een goed woord te vinden. Toch is
het bruikbare ervan dat de idee van ‘begeleiding’ erin doorklinkt.
Daarmee wordt duidelijk dat dit ‘toezien op’ niets te maken heeft
met heerszucht. De kerkenraad begeleidt individuele gemeenteleden
en de geloofsgemeenschap als geheel om te groeien in geloof, hoop
en liefde.
Stimuleren
Toezien op of supervisie houdt nog iets in. Het betekent: niet alles
zelf willen doen. Een kerkenraad is er niet voor bedoeld om in plaats
van de gemeente te handelen. Soms lijkt het daarop. Dan heb je
automatisch steeds meer kerkenraadsleden nodig. Alsof alleen
ouderlingen aan pastoraat mogen doen en alleen diakenen aan
barmhartigheid. Zoals in de brief aan de gemeente is aangegeven, is
de gemeente mondig. Alle gedoopte leden dragen een ambt. Maar
God heeft gewild dat te midden van die gelovigen er gemeenteleden
zijn met een bijzonder ambt. Zij stimuleren de gelovigen om mondig
te zijn en te leven en te wandelen in het licht van het evangelie. Om
de gaven die God hen gegeven heeft tot ontplooiing te laten komen.
Het is geen ramp wanneer dit met een kleinere kerkenraad gebeurt
dan vroeger. Beter minder ambtsdragers dan met alle geweld lege
plaatsen in de kerkenraad opvullen, zonder te letten op gave en
kwaliteit. Dat lijkt teveel op ronselen. Je wordt voor een bijzonder
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ambt gevraagd op grond van de gaven die God je geeft. Als dat niet
meeweegt, verliest de kerk aan kwaliteit.
De eenheid bewaren
Een kerkenraad is dus meer dan een bestuur dat de boel draaiend
houdt. In de eerste brief heb ik iets over de geloofsgemeenschap
geschreven aan de hand van Handelingen 2:42. Om nog scherper in
beeld te krijgen wat uw roeping is als kerkenraad, grijp ik daarop
terug en noem in dit verband twee dingen. In de eerste plaats is het
uw taak om ervoor te waken dat de gemeenschap bij elkaar blijft. Om
de eenheid te bewaren. U zult het misschien zelf ook wel ervaren
hebben dat dit een hele uitdaging is. In een gemeente kunnen
groepen en personen tegenover elkaar komen te staan en allerlei
spanningen ontstaan. De ambten zijn bedoeld om de vrede te dienen.
Om te helpen verschillen te verdragen of te overstijgen en elkaar vast
te blijven houden als broeders en zusters die één zijn in Jezus
Christus. Daar zult u als kerkenraadhet goede voorbeeld in moeten
geven. Haantjesgedrag, gelijkhebberigheid of solisme horen daar niet
bij.
Bij die eenheid hoort ook de eenheid van alle gelovigen. Een
plaatselijke gemeenschap hoort bij het wereldwijde lichaam van
Christus. De kerk is katholiek, ‘algemeen’. Omdat ik daarover schrijf
in brief 5 aan de classis, ga ik daar nu niet verder op in.
Apostolisch
Ten tweede is het ambt er voor om ‘bij de leer van de apostelen te
blijven’. Een kerk is apostolisch. Het ambt draagt er zorg voor de
verkondiging van de apostelen voort te zetten. We vinden zelf niet
uit waar het in de kerk over moet gaan. Dat is ons gegeven: de
verkondiging van het evangelie van Jezus Christus en de doop in zijn
naam. Dat is het opgegeven thema. Op dát thema kan tot in het
oneindige worden gevarieerd, zo onuitputtelijk is het.
Daarnaast betekent apostolisch ook: in het kielzog blijven van de
zending. De apostelen werden uitgestuurd, de wereld in. De
gemeente zit in die beweging. God heeft de wereld op het oog en
daarom mag een kerk zich niet opsluiten in zichzelf. Meer dan ooit
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zal het ambt daaraan dienst-baar moeten zijn. Lees daarover verder
in brief 7.
De agenda
Ik begrijp heel goed dat u als kerkenraad druk bent met van alles en
nog wat. De agenda van een kerkenraadsvergadering loopt al snel zo
vol dat de neiging bestaat nog meer en nog langer te vergaderen.
Houd daarom steeds de hoofdvraag voor de kerkenraad scherp: zijn
wij (nog) een christelijke gemeente? Blijven we luisteren naar het
evangelie? Leven we met elkaar als broeder en zusters van de Heer?
Geven we als gemeente handen en voeten aan het evangelie? Hoe je
deze vragen combineert met de bestuurlijke zaken, die ook geregeld
moeten worden? Stel je als kerkenraad steeds weer de vraag wat wel
of niet in een kerkenraadsvergadering moet worden besproken.
Overweeg opnieuw wat bijvoorbeeld overgedragen kan worden aan
het moderamen.
Bij elkaar komen als ambtsdragers is een geestelijke aangelegenheid.
In veel kerkenraden is er tijd voor bezinning en wordt er geleefd uit
de bron. Dat is onmisbaar. Het werkt door in de bespreking van de
verdere agenda.
Ds A Pleijsier

Bloemendienst
Sluis
De afgelopen periode heeft de bloemendienst van Sluis, bloemen of
een attentie gebracht naar:
dhr. J. du Fossé uit de Kapellestraat
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mevr. Buijze uit Retranchement
dhr. A . P. Faas uit de Sint Annastraat
Mej. E. Basting als nieuw ingekomen
Hartelijk dank namens ons allen,
Leny, Nelly, Jo, Rie en Lotty

Cadzand.
De bloemen zijn bezorgd bij de volgende personen: de heren.
Francke, Toussaint,van Dale, Huigh, Risseeuw, Faas, Beun,
Doornebos, van Cruijningen, Basting, Jansen , van Holland.
Naar Hannah Stepman en de dames de Lijser- Elfrink, Kools - de
Bruijne, Doornebos - Lako, de Groote - van Hee, Luteijn - van As,
Voerman - Mak, de Keuninck - de Meij, Muckenheim - van
Cruijningen, E.Quaak, Buijze, en naar fam. Huigh en fam . Smit.
De volgende giften zijn ontvangen: 1x €10 en 3x €5.
Hartelijk dank hiervoor.

Uit de kerkenraad
De kerkenraad besloot meer tijd te nemen voor bezinning aan het
begin van de vergadering. De komende zeven vergaderingen
bezinnen we ons op de “zeven brieven over het ambt”. Deze brieven
zijn geschreven door de scriba van de landelijke kerk en bedoeld
voor bespreking en overdenking in de gemeente. Via de
Zuidwesthoek houden we u op de hoogte. De eerste brief vindt u in
deze Zuidwesthoek. De kerkenraad is benieuwd naar uw reacties.
We ontvingen bericht van overlijden van dominee C. Balk. Hij
overleed in de week voor pinksteren. De crematie was in stilte in
Terneuzen. In de kerkdienst van 22 juni in Cadzand heeft de

gemeente ds Balk in een ogenblik van stilte herdacht en hebben
wij als gemeente voorbede gedaan voor mevrouw Balk en de
familie. Wij zijn dankbaar voor alles wat hij voor onze
gemeente heeft gedaan. Wij herinneren ons de energie en
betrokkenheid waarmee hij de basis legde voor de opbouw van
de Zuidwesthoek. Als pastor is hij voor een groot aantal van
11

onze gemeenteleden van betekenis geweest. Er is ook spijt om
de dingen die wij als gemeente fout hebben gedaan in de
moeilijke periode in het leven van dominee en mevrouw Balk,
die ook in de gemeente aanleiding was voor verdriet en
onzekerheid.
In september hebben we weer de tweejaarlijkse
vrijwilligersbijeenkomst. Deze keer wordt die gehouden in Sluis. Jan
Buijze, Wim Verplanke en Suzanne en Rinie Smit zijn bereid
gevonden de organisatie op zich te nemen. Dat komt dus prima in
orde. In het volgende nummer leest u meer.
We besloten om nog een aantal nieuwe liedboeken aan te schaffen en
een licentie te nemen om liederen te mogen kopiëren naar liturgieën
e.d. Vooral in de drukker bezochte zomerdiensten is het belangrijk
om onze gasten van liedboeken en wat meer uitgebreide liturgieën te
kunnen voorzien.
We bespraken een groot aantal zaken rond de kerkdiensten zoals: de
eigen invulling van diensten door een werkgroepje van
gemeenteleden, jeugddiensten, collecteroosters en de samenwerking
met de RK parochie. De kerkenraad wil de muziek in de diensten
stimuleren. Gemeenteleden die een instrument bespelen en willen
meewerken zijn welkom! Ook bespraken we de inzet van
gastpredikanten.
Het LRP is weer zo ver op orde dat we vanaf september weer
verjaardagen in het kerkblad kunnen vermelden. Inmiddels zijn er
ook een aantal personen die , nu schriftelijk, te kennen hebben
gegeven dat ze uitgeschreven willen worden.
De Stichting Behoud Dorpskerk Retranchement betwist de
rechtmatigheid van de verkoop van het kerkgebouw aan een andere
partij dan de Stichting en heeft in juni beslag laten leggen op het
kerkgebouw. De Zuidwesthoek is in september gedagvaard. De
Zuidwesthoek wordt juridisch bijgestaan door het Regionaal College
Bestuurs- en Beheersaangelegenheden van de PKN.
Op 25 mei namen we afscheid van het kerkgebouw in Sint Anna ter
Muiden. Foto’s van deze laatste kerkdienst in dit mooie kerkje waar
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zo velen van ons goede herinneringen aan hebben, vindt u elders in
dit nummer.

Vrijwilligers gevraagd
Webmaster
Bijhouden en verder ontwikkelen van de website.
Beamer-operator
Het verzorgen van beamer-presentaties. Onderhoud van de beamer.
Instructie en ondersteuning aan kerkenraadsleden en predikant.
Het aantal presentaties is ongeveer 6x/jaar..
Kerktuin
Wilt u ook, op bijvoorbeeld een zaterdagmorgen, eens helpen de
kerktuin “op te plussen”? Neem dan contact op met mevr. Anneke
van Iwaarden. Zij gaat dit organiseren en bij haar zijn alle
tuinvrijwilligers welkom!

Collectedoelen juli-aug 2014

6 juli: Jeugdwerk
JOP is de jeugdorganisatie van de Protestantse Kerk.
JOP gelooft in God. JOP gelooft in kinderen en jongeren. JOP
gelooft dat God een relatie wil aangaan met kinderen en jongeren in
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de Protestantse Kerk en daarbuiten. JOP zet zich daarom in voor het
kerkelijk jeugdwerk, als een vindplaats van Gods liefde. JOP
ondersteunt kerken met advies, trainingen, materialen en
evenementen. JOP Jeugdwerkers zijn plaatselijk actief en investeren
in het jeugdwerk. Met goede begeleiding en coaching en door zelf
mee te doen, kunnen kinderen en jongeren groeien in hun
ontwikkeling. Zo geeft JOP hun de ruimte om te ontdekken wat
geloven in God voor hen betekent.
13 juli, 27 juli, 10 augustus, en 24 augustus: Onderhoud
kerkgebouwen
Enkele malen per jaar wordt er gecollecteerd voor het onderhoud aan
onze gebouwen. De Zuidwesthoek heeft de
verantwoordelijkheid voor de Kogge, het
kerkgebouw in Cadzand en het Zwingebouw. En
voor hopelijk nog maar een korte tijd het
kerkgebouw in Retranchement. Dit betekent dat
wij de verantwoordelijkheid hebben de kerk in
Cadzand als historisch erfgoed in stand te
houden en door een goed beheer geschikt te
houden voor de erediensten. Bijzondere
aandacht wordt daarnaast gevraagd voor de
renovatie en aanpassing van het Zwingebouw die in gang is gezet.
Hier hebben wij als gemeente een belangrijke maatschappelijke
verantwoordelijkheid om dit gebouw voor de dorpsgemeenschap in
stand te houden.
20 juli: PIT Pro Rege
PIT-Pro Rege stelt zich ten doel aandacht te geven en steun te bieden
aan militairen, veteranen en hun thuisfront.
Als protestants-christelijke goeddoel-organisatie zetten wij ons in om
het welzijn van de militair naar lichaam, ziel en geest te bevorderen
en om begrip en draagvlak voor de militair in de samenleving te
vergroten.
Sinds de dienstplicht is opgeschort, werken bij
Defensie alleen mannen en vrouwen die voor
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het beroep van militair hebben gekozen. Maar militairen hebben niet
zomaar een beroep!
Hun taken - en in het bijzonder de missies naar conflictgebieden worden immers vastgesteld door onze regering. Als samenleving
dragen we daarvoor mede verantwoordelijkheid.
Vaak zijn missies zwaar en gevaarlijk. Bovendien worden er offers
gevraagd van het thuisfront van militairen: hun partner, gezin,
familie en vrienden. Militairen zijn regelmatig weken of zelfs
maanden van huis. Op oefening, of uitgezonden naar instabiele
gebieden wereldwijd.
Daarom helpen wij onze zusterorganisatie Home-Base Support om
militairen te ondersteunen. Dat doen zij o.a. door het beschikbaar
maken van ECHOS Homes (militaire tehuizen) waar militairen zich
in een gezellige omgeving kunnen ontspannen en zonodig een
luisterend oor vinden waar men even zijn verhaal kwijt kan.
Ook stellen zij dagboekjes ter beschikking voor militairen die op
uitzending gaan en voor hun partners of ouders. Deze dagboekjes
kunnen na afloop van de missie worden uitgewisseld, waardoor
emoties en belevingen wederzijds worden gedeeld.
Daarnaast werkt Home-Base Support nauw samen met Geestelijk
Verzorgers van Defensie, die regelmatig gebruik maken van ECHOS
Homes voor groepsbijeenkomsten en kerkdiensten.
3 augustus: Voedselbank
De Voedselbank Zeeuws-Vlaanderen is inmiddels een
bekend collectedoel. De voedselbank
zamelt bij producenten en distributeurs van
levensmiddelen de producten in. Dat kan
bijvoorbeeld zijn omdat het product uit
het assortiment gaat, er teveel voorraad
van is, of welke andere reden dan ook. De
ingezamelde producten worden wekelijks
verdeeld onder gezinnen en organisaties die
aan de door de voedselbank geformuleerde
criteria voldoen. Dit worden er ,als gevolg van de crisis, steeds
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meer. De opbrengst van deze collecte geeft aan dit werk een extra
steun.
17 augustus: Kerk in Actie, Zomerzending
Ken je buren!
Centraal in deze collecte staat de christelijke partnerorganisatie
JCJCR (Jerusalem Center for Jewish-Christian Relations), die via
een uitwisselingsprogramma Joodse en christelijke Palestijnse
kinderen met elkaar in contact brengt. De
kinderen, in de leeftijd van 10-15 jaar, krijgen op
hun eigen school lessen over elkaars cultuur en
godsdienst. Vervolgens gaan de schoolklassen bij
elkaar op bezoek. Ze ontmoeten elkaar dan vaak
voor het eerst en ontdekken dat de anderen net zo
zijn als zijzelf. Ook zijn er trainingen en
ontmoetingen voor de docenten. De
ontmoetingen helpen om de vooroordelen weg te
nemen. Als Joodse en Palestijnse kinderen elkaar
al jong leren begrijpen, geeft dat hoop voor de toekomst. De
opbrengst van deze
zendingscollecte is bestemd voor dit vredeswerk in Israël en andere
zendingsprojecten van Kerk in Actie wereldwijd.
31 augustus: Stichting Pardoes
7 september: Zonnebloem
De Zonnebloem brengt mensen dichter bij elkaar. Al meer dan 60
jaar! We zijn een vrijwilligersorganisatie die activiteiten en
huisbezoeken organiseert voor fysiek
beperkten. Met bijna 42.000
vrijwilligers, verspreid over heel
Nederland, bieden we een sociaal
netwerk dat van grote waarde is voor de
Nederlandse samenleving
De Zonnebloem is een op-en-top vrijwilligersorganisatie en wordt
helemaal door vrijwilligers bestuurd.
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Kleurplaat
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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
Bloemendiensten
Mevr. M.C. Barendse-de Smit, Sluis en Sint Anna ter Muiden
St. Jansstraat 2 4524 AJ Sluis 0117-461465 bgg 461485
Mevr. M.C. V.d. Luijster-Vasseur,Cadzand
Badhuisweg 56 4506 BC Cadzand, 0117-391492
Mevr. D.M. de Feijter-Risseeuw, Retranchement
Achterweg 1a 4525 LL Retranchement, 0117-391328
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Kerkdiensten
(in de periode juli-aug 2014)
6 juli
6 juli
9 juli
13 juli
13 juli
20 juli
20 juli
23 juli
27 juli
27 juli
3 aug
3 aug
6 aug
10 aug
10 aug
17 aug
17 aug
20 aug
24 aug
24 aug
31 aug
3 sept
7 sept
14 sept

Cadzand
Cadzand
Rozenoord
Cadzand
Cadzand
Cadzand
Cadzand
Rozenoord
Cadzand
Cadzand
Cadzand
Cadzand
Rozenoord
Cadzand
Cadzand
Cadzand
Cadzand
Rozenoord
Cadzand
Cadzand
Cadzand
Ned. Duits.
Rozenoord
Sluis
Sluis

9.30u
11.00u
14.00u
9.30u
11.00u
9.30u
11.00u
14.00u
9.30u
11.00u
9.30u
11.00u
14.00u
9.30u
11.00u
9.30u
11.00u
14.00u
9.30u
11.00u
10.00u
14.00u
10.00u
10.00u

Ds. I. Nietveld
Pf. Reuther
*
Ds. I. Nietveld
Ds. I. Nietveld
Pf. Reuther
*
Voorbereidingsgroep
Pf. Reuther
*
Ds. I. Nietveld
Mevr. Reijnhoudt
Pf. Reuther
*
Ds. I. Nietveld
Pf. Volkmann *
Ds. I. Nietveld
Ds. I. Nietveld
Pf. Volkmann *
Voorbereidingsgroep
Pf. Volkmann
Ds. I.Nietveld
Mevr. Reijnhoud
Pf. Noeske
Ds. I. Nietveld
Pf. Noeske
Ds. I. Nietveld
Ds. I. Nietveld
Ds. I. Nietveld
* Duitse dienst

Alle diensten in Cadzand: kindernevendienst
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