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Stenen in de vijver
“De kerk is een plek waar de generaties nog samenkomen. Waar vind
je dit nog?!”
Het kwam bij mijn collega uit de grond van haar hart. Ze merkte het
op tijdens de Werkgemeenschap, een 6 à 8 wekelijkse bijeenkomst
als predikanten in de regio Oost- en West- Zeeuws Vlaanderen. Daar
spreken we elkaar over onze gemeenten, onszelf als predikant en
studeren we samen. Op dit moment bespreken we een lijvig boek:
‘Geloof in de publieke ruimte’, van Rowan Williams. Op de
achterflap staat: ‘geboren in 1950, theoloog, bisschop en dichter –
hoogleraar, lid van het Britse Hogerhuis en van 2002 tot 2012 hoofd
van de Anglicaanse kerk. Hij oogst internationaal veel waardering
voor zijn heldere analyses en zijn samenbindende kracht, en wordt
door velen beschouwd als een groot spiritueel denker.’ In 26
hoofdstukken leidt hij ons langs thema’s als mensenrechten,
godslastering, duurzaamheid, economie, spiritualiteit, de zorgzame
samenleving en de participatiemaatschappij. U ziet, we zitten niet
stil, tenzij om dit boek te lezen en te bespreken.
Het hoofdstuk dat voor ons lag gaat over ‘de ouderdom: Hoe wij
ouderen zien’. Mijn collega maakte een vindingrijke vergelijking met
hoe wij in de 19de eeuw naar kinderen keken. Er was in die tijd een
hoog geboorte en sterftecijfer onder kinderen. Als je de generaties in
een piramidevorm zou tekenen dan zie je een brede onderbouw. Die
kinderen werden beschouwd als volwassen in een lichaam dat nog
moet uitgroeien tot een volwassen lichaam. Daarom zie je op
schilderijen uit die tijd kinderen afgebeeld als een soort miniatuur
volwassene. Met kleding die - 20 maten gekrompen – een copy is
van hun ouders. Maar gaandeweg ontwikkelt zich het inzicht dat
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kinderen een eigen ontwikkeling doormaken en hun eigen specifieke
mogelijkheden en behoeften hebben. Zo brak de eeuw van het kind
aan.
In onze eeuw vormen ouderen juist de grootste groep. Maar
begrijpen wij de ouderen nog wel, weten wij nog wel wat hun
specifieke ontwikkeling, mogelijkheden en behoeften zijn?
Citaat uit het boek: ‘…Het beeld dat we krijgen van ouder worden is
zelden bemoedigend: we leven in een klimaat waarin de media en de
marketing toch vooral gericht zijn op jongere mensen. Waar mogen
we nog op hopen wanneer we ouder worden? Hoe ziet het goede
leven eruit voor diegenen die om financiële, sociale of
gezondheidsredenen niet beschikken over de kansen om te leven
volgens het ideaal dat de marketingbranche ons voorhoudt? Er is al
vaak genoeg duidelijk gemaakt dat de wereldwijde reclamecultuur
onnatuurlijke verwachtingen en bittere afgunst wekt onder diegenen
die het economisch minder hebben. Het loont de moeite om ook
hierover eens na te denken in de context van ons beeld over jeugd en
leeftijd. Wat zegt deze wereldwijde cultuur eigenlijk over en tegen
ouderen?...’
Een maatschappij die de mens uitsluitend meet naar de criteria van
productie en consumptie geeft ons een vertekend beeld van ouderen.
Als groep worden ze apart gezet, weggezet. Maar zijn wij niet te
rigoureus om die mensen apart te zetten zodat wij dan weer verder
kunnen?
De auteur zet een andere lijn uit als hij denkt aan de ouderdom. Is dat
niet een leeftijdsfase waarin het moment aanbreekt waarop je niet
langer je bestaan hoeft te rechtvaardigen, waarop het terecht en
geoorloofd is om in alle rust te proberen te doorgronden wat je bent
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geweest en wat je hebt gedaan? Vroeger spraken we dan van ‘de
balans opmaken’ naarmate je dichter bij de dood komt, iets waaraan
we kennelijk in onze druk bezette werkzame jaren niet toekomen. Zo
bezien is het ouder worden de grootste creatieve uitdaging van je
leven. Als we bovendien allemaal de gelegenheid krijgen om zo over
het leven na te denken, dan is het van belang dat ouderen een kans
krijgen om die taak te vervullen en met de rest van ons te delen. Zo
kunnen zij een perspectief op het leven bieden aan diegenen onder
ons die nog vol in de druk en de drukte van het werkzame leven
staan.
De aanwezigheid van ouderen in ons midden zou juist moeten
worden gezien als een geschenk, in plaats van hen als een aparte
groep weg te zetten. We zouden juist mogelijkheden moeten
scheppen om elkaar als generaties te ontmoeten, opdat de verhalen
en ervaringen gedeeld kunnen worden. En inderdaad: wij als kerken
hebben de plek daartoe, de gebouwen en de ouderen die daarin iets
kunnen betekenen. Een uitdagende gedachte.

ds. Irma Nietveld
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In memoriam mw. J.A. de Groote-van Hee
Zaterdag 18 maart is overleden mw. Janna de Groote-van Hee. Zij
woonde de laatste jaren in De Burght in Oostburg. Geboren en
getogen in Cadzand 17 januari 1923, huwde zij in 1941 met Bram de
Groote uit Groede. Vijf jaar woonden ze in bij haar ouders, daarna in
een eigen woning, altijd in Cadzand waar Bram zijn
aannemersbedrijf had. Ze zijn 40 jaar getrouwd geweest en ze was
bijna 40 jaar weduwe, zoals ze zelf laatst nog aangaf. Het viel
natuurlijk niet mee om zo jong al weduwe te zijn. Kort daarna werd
haar oudste dochter ernstig ziek en overleed enkele jaren later. Een
zware periode brak aan, maar ze herpakte zich bewonderenswaardig.
Ze richtte zich op haar familie, vier dochters en een zoon en haar
kleinkinderen, zussen, vriendinnen. Iedereen was altijd welkom en ze
organiseerde alles zo dat ieder zich bij haar op zijn gemak kon
voelen. Kenmerkend is ook haar interesse voor eenieder, waarvoor
ze zelf ook veel terug ontving aan zorg en aandacht. Doe je werk,
neem je verantwoording, dat waren kernwoorden van haar. De
familie denkt met warme gevoelens terug aan moeder die zo gewoon
wilde zijn en toch zo bijzonder was.
Haar leven is herdacht op woensdag 22 maart in de kerk te Cadzand.
Aansluitend heeft de familie haar lichaam te rusten gelegd in het
familiegraf. Moge zij rusten in vrede. Gedenken wij de familie in
onze gebeden. Moge haar gedachtenis tot zegen zijn.
Ds I. Nietveld
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Verjaardagen 28 mei t/m 26 juli 2017
Dhr. C.P. Riemens
Dhr. J.J. Rosseel
Dhr. J.I. de Gardeijn
Mw. A.S. Leenhouts
Mw. J. Focke- Schrier
Mw. M.E. Brugge- de Brauwer
Mw. S.P. Hoste- Dierkx
Dhr. A.D. de Die
Dhr. P. Risseeuw
M.J.E. Versprille- de Voldere
Mw. M. de Gardeijn- de le Lijs
Mw. J.A. Risseeuw – Kools
Mw. J.S. Zwier- Faas
Mw. W.C.E. van der Sar- Meijer
Mw. G.C. de Neef – Eversdijk
Mw. J.C. van Houte- Provo

Cadzand
Sluis
Sluis
Sluis
Sluis
Sluis
Sluis
Cadzand
Retranchement
Sluis
Cadzand
Oostburg
Retranchement
Sluis
Sluis
Cadzand

28-5-1937
29-5-1935
30-5-1932
01-6-1933
03-6-1933
13-6-1922
14-6-1932
22-6-1931
26-6-1932
01-7-1934
10-7-1932
18-7-1932
20-7-1930
22-7-1927
25-7-1931
26-7-1932
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Bloemendienst Cadzand
Bloemendienst Sluis
Wat zijn de eerste maanden van het jaar weer snel voorbij gegaan.
Hopelijk heeft u allen goede Paasdagen gehad. We hebben heel veel
mensen blij gemaakt met de Paaseitjes en niet te vergeten de mooie
Paaskaartjes die erbij waren.
Binnenkort is het alweer Hemelvaart en Pinksteren.
Iedereen hoopt op mooi weer, het zonnetje heeft ons nog een beetje
in de steek gelaten tot nog toe.
We hebben de laatste maanden ook nog meerdere mensen een
attentie gebracht:
In maart: mevr, J. Luteijn, zij is 104 geworden, mevr. RisseeuwRosendaal, dhr. H. Willemkens, mevr. de Keuninck-de Meij en dhr.
J. Focke.
In april: dhr. A. De Smit, mevr. G. Le Clercq-Swart, mevr. J. Luteijn
- Schalk, mevr. M. Riseeuw-de Regt, mevr. Poleij-Bom, dhr. P.
Quaak, dhr en mevr. J. du Fossé -Louweret, dhr. Provo, dhr.
Verdooren, dhr, P. Hoste en dhr.en mevr. Menue-Oosterom, zij
waren 40 jaar getrouwd.
In mei: dhr. M. Brevet en dhr. K. Vermeulen.
Wij hebben meerdere giften ontvangen, te weten, 1x 20 euro en 2 x
10 euro. Daarvoor hartelijk dank.
De dames van de Bloemendienst wensen u allen een mooie tijd toe.
Met een vriendelijke groet van Rie Barendse, Jo van Deursen en
Nelly Vercruijsse.
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Uit de kerkenraad
De kerkenraad vergaderde op 10 april 2017, besproken werd:
Diverse regelzaken en ingekomen post, w.o.
 Overleg met gebruikers van ’t Zwin wordt gehouden in najaar
2017.
 Vervolgstappen naar aanleiding van waterschade in De Kogge,
vanwege lekkage op hoger gelegen etages.
 Het rooster voor de kerkdiensten en vergaderingen in 2018.
 Correspondentie rondom de begraafplaats st Anna ter Muiden.
 Boomchirurg/ onderhoudsbedrijf komt in actie rond de kerk
Cadzand in april 2017.
 Dhr P.Hamelink (beiaardier Sluis) heeft i.v.m. een opleiding de
klok van Cadzand bekeken. Opgemerkt werd dat in de klok is
gegraveerd: PGC 1611, dit zou betekenen: Protestantse
Gemeente Cadzand en het jaartal van plaatsing.
 De lunch na de kerkdienst op 9 april j.l. is goed verlopen, een
kleine groep deelnemers, wel heel gezellig.
Evaluatie gemeentevergadering d.d. 19 maart 2017



Vanwege de goede eerdere ervaring is de informatie aangeboden
via een power point presentatie. De informatie is ook nu op een
duidelijke, goed te volgen wijze naar voren gebracht
De vervolgbespreking ging vooral over de toekomst voor de
Zuidwesthoek: Er lijkt in 2018 niemand beschikbaar te zijn als
opvolger van de diaken. Mw Prins dient vanwege de maximaal
vastgestelde periode minimaal één jaar geen lid van de
kerkenraad te zijn. Afgesproken wordt opnieuw na te gaan of en
welke samenwerkingsvormen mogelijk zijn in de regio.
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Orgel Cadzand
 Als vervolg op de kkr vergadering februari 2017 heeft op 10
maart 2017 een bespreking plaatsgevonden met de betrokkenen
bij het kerkorgel, n.l. leden orgelcommissie, st. Behoud
Dorpskerk Cadzand en de kerkenraad ZWH.
 Tijdens de bespreking d.d. 10 maart 2017 is duidelijk geworden
dat het huidig orgel nog 5 tot 10 jaar meekan. Daar de toekomst
van een zelfstandige kerkelijke gemeente Zuidwesthoek onzeker
is, wordt in de kkr vergadering besloten om de eerstkomende
jaren niet actief bezig te zijn met alternatieven voor het huidige
kerkorgel. Mochten er onvoorzien en op korte termijn
onvolkomenheden m.b.t. het orgel naar voren komen, dan kan
een tijdelijke vervanging voor begeleiding van de kerkdiensten
georganiseerd worden. De deelnemers aan de bespreking van 10
maart, zijn op de hoogte gebracht van dit besluit.
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Kerkblad DE ZUIDWESTHOEK
Enkele jaren geleden is aan de lezers van het kerkblad de vraag
gesteld of zij voortaan nog een papieren versie van het
kerkblad willen ontvangen en daarvoor een bijdrage willen
betalen ad € 12.50 per jaar.
Wie daarvoor geen belangstelling heeft, kan het kerkblad lezen
via de website www.pknzuidwesthoek.nl
Naar aanleiding van de reacties is een nieuwe bezorglijst
opgesteld.
Voor 2017 hebben we nog niet van alle bezorg- adressen het
abonnementsgeld ontvangen.
We willen u vragen om na te gaan of u dit bedrag reeds heeft
betaald en zo nodig alsnog over te maken op
rek. nr. NL18 RABO 01 47 82 93 80 t.n.v. CvK Zuidwesthoek
te Sluis.
Mocht u geen belangstelling meer hebben voor het papieren
kerkblad, wilt u dit dan laten weten aan de scriba, mw Jos
Bakker. In dat geval wordt uw adres van de bezorglijst
verwijderd.
Wilt u wel het blad blijven ontvangen en mochten de kosten
bezwaarlijk zijn, wilt u dit dan eveneens laten weten. We
kunnen dan verdere afspraken maken.
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Open Kerk in Cadzand rond 4- 5 mei
Vanaf 1 t/m 7 mei was de kerk in Cadzand dagelijks geopend van
14.00- 16.00 uur.
Er was veel te zien en te lezen over het leven in onze omgeving
tijdens en na de 2e wereldoorlog en de dagen rond de bevrijding.

Zo’n 125 bezoekers kwamen een kijkje nemen en waren zeer te
spreken over deze gelegenheid.
Regelmatig kwam naar voren: ik heb nooit geweten dat hier zo’n
zware strijd is gevoerd.
Vooral de persoonlijke verhalen van de inwoners kregen veel
waardering. Men noemde het een unieke kans om nog uit de eerste
hand, de ervaringen te kunnen lezen van mensen die de
gebeurtenissen zelf hebben meegemaakt.
Daarom: hartelijk dank aan allen die hun verhaal beschikbaar
stelden.
Uw verhaal is waardevol voor (klein)kinderen, plaatsgenoten en
bezoekers van West Zeeuws Vlaanderen.
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Foto’s expositie rond 4 -5 mei
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Rondom Tweede Wereldoorlog en Bevrijding
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De hemel is niet ver.
Uit: Avondrood”- Bep van Dijk
Toen onze Heer verrees van d’aard
door al zijn jongeren nagestaard,
Was ’t slechts een wolkje ijl en licht
dat Hem onttrok aan hun gezicht.
Dat is de troost die God, als ’t leven
soms moeilijk is, ons heeft gegeven.
Al is Hij van ons heengegaan,
Hij is niet ver bij ons vandaan.
Hij laat zijn kind’ren nooit alleen,
Hij ziet hen door de wolken heen.
De wolken van verdriet en pijn,
van zorg en ziekte en eenzaam zijn,
van zonde die van God vervreemdt
en ’t uitzicht op de Heer beneemt.
Zelfs achter ’t dichtste wolkgordijn
wil Hij toch dicht nabij ons zijn,
want aan Gods rechterzij gezeten
zal Hij de zijnen niet vergeten.
En als wij eens na aardse strijd
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Hem zien in al zijn heerlijkheid,
dan vragen wij verwonderd, blij:
“Heer was de hemel zo dichtbij?”
Dit gedicht werd ingezonden door mw Quaak-Scheele, zij schreef daarbij:

Over Hemelvaart zijn weinig gedichten bekend, toch is
Hemelvaartsdag heel belangrijk en heeft een diepe betekenis. Het
hoort bij Pasen en Pinksteren en moet dus altijd herdacht worden.

(Kerk Cadzand, getekend door wijlen de heer J. Risseeuw)
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Collecten
Collecte opbrengsten in de maanden maart en april 2017

Maart

Kerkrentmeesters
€ 34,35

Diaconie
€ 32,45

-

44,35

-

Rozenoord -

42,10

Cadzand
Sluis

April

Cadzand

-

107,65

Sluis

-

73,40

Rozenoord

-

22,95

40,05

- 103,45
-

87,75

De collecte gehouden tijdens de gezamenlijke dienst met de VEG
was bestemd voor activiteiten in “De Stelle”, en heeft € 440,60
opgebracht.
De diaconie heeft een gift ontvangen van € 10,00 voor een mapje
foto’s van de avondmaalsbekers. Hartelijk dank.

Opbrengst uitgangscollectes.
05-03-2017
12-03-2017
19-03-2017
26-03-2017
02-04-2017
09-04=2017

Wereldgebedsdag
Voorjaarszendingsweek
KiA Werelddiaconaat
KiA Binnenlandsdiaconaat
KiA Werelddiaconaat
KiA Het totale werk

€
-

50,70
39,50
18,45
52,00
31,25
31,35
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16-04-2017
23-04-2017
30-04-2017

JOP
Eredienst en kerkmuziek
Ujamaa

- 101,65
- 85,45
- 22,70

Collectedoelen voor de uitgangscollecte van 21 mei
t/m 22 juli 2017
Op zondag 28 mei is de uitgangscollecte bestemd voor het werk
in de eigen gemeente.
We denken hierbij aan de ondersteuning van de onkosten van b.v. de
bloemendiensten, onkosten gemaakt in de kerkdiensten en
ondersteuning aan diegenen die dat nodig hebben.
Op zondag 4 juni is de uitgangscollecte bestemd voor de
Pinksterzending.
Sterkere kerken in Nicaragua
In afgelopen dorpen in Nicaragua hebben kerken geen eigen
voorgangers. Leken doen het meeste werk in de kerk. Vaak komt er
maar twee keer per jaar een voorganger langs in de kleine
geloofsgemeenschappen. De lekenleiders hebben echter beperkte
kennis van de Bijbel en van theologie. Via Teyocoyani, partner van
kerk in Actie, krijgen zij trainingen op het gebied van bijbelkennis en
gemeenteopbouw. Hierdoor kunnen ze hun diensten beter
voorbereiden en zijn ze beter toegerust voor hun taken. Bovendien
ervaren ze dat ze niet alleen staan in hun werk.
Teyocoyani traint niet alleen de leiders, maar ook de gemeenteleden
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krijgen een tijdlang begeleiding. Op veel plekken kampt de
bevolking met armoede, conflicten en migratie. Daarom leert
Teyocoyani kerkleden hoe ze iets kunnen beteken voor elkaar en
voor anderen in hun omgeving. De gemeenten veranderen en groeien
zichtbaar door deze aanpak.
Op zondag 11 juni is de uitgangscollecte bestemd voor Kerk in
Actie, werelddiaconaat.
Hulp voor straatkinderen in Colombia
Duizenden kinderen in de Colombiaanse stad Medellin groeien op in
krottenwijken. Hun dagelijks leven wordt getekend door armoede,
geweld, verslavingen of drugsoverlast. Vaak komen de kinderen uit
gebroken gezinnen en hebben ze een laag zelfbeeld. Veel kinderen
leven op straat en lopen gevaar in de criminaliteit te belanden.
Dankzij de Stichting Straatkinderen Medellin, ook een partner van
Kerk in Actie, vinden er allerlei activiteiten voor deze kinderen
plaats. Wekelijks volgen bijvoorbeeld meer dan tweehonderd
kinderen de trainingen op de voetbalschool. Ook kunnen ze meedoen
met een muziekgroep, een handwerkproject en een
straatkinderenkrant. Jongeren die een opleiding volgen kunnen
bovendien begeleiding krijgen. In 2017 wil de stichting 450
straatkinderen helpen.
Op zondag 18 juni is de uitgangscollecte bestemd voor Kerk in
Actie, binnenlandsdiaconaat.
Help asielzoekers die terug moeten.
Asielzoekers die uitgeprocedeerd zijn, dreigen op straat te komen
staan. Ze hebben geen recht meer op de voorzieningen in Nederland,
maar zien vaak ook geen toekomst in hun land van herkomst. Voor
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hen is er het Transithuis van stichting INLIA, partner van Kerk in
Actie. Hier kunnen uitgeprocedeerde asielzoekers terecht om zich
voor te bereiden op terugkeer. Ze krijgen hulp om alvast een sociaal
netwerk op te bouwen in hun land van herkomst. Ook treffen ze
voorbereidingen voor huisvesting en werk. Wanneer terugkeer echt
geen optie is, zet INLIA zich ervoor in dat ze toch in Nederland
kunnen blijven.
Op zondag 25 juni is de uitgangscollecte bestemd voor het
onderhoud van de gebouwen.
U begrijpt dat een monumentaal gebouw zoals de kerk in Cadzand
veel onderhoud vraagt. En ook de kerkzaal in de Kogge heeft
onderhoud nodig. Hier is veel geld voor nodig. We proberen met
verhuur voor concerten, huwelijken etc. extra inkomsten te
verwerven en vragen ook uw bijdrage in deze collecte.
Op zondag 2 juli is de uitgangscollecte bestemd voor het
jeugdwerk.
JOP is de Jeugdorganisatie van de Protestantse Kerk. Jop heeft het
verlangen dat iedere jongere zich geliefd weet door God. Dankzij uw
financiële steun kan JOP allerlei activiteiten voor jongeren
organiseren en jeugdleiders ondersteunen met trainingen en
materialen.
Op zondag 9 juli is de uitgangscollecte bestemd voor Het
Lilianefonds.
Het Lilianefonds zet zich in voor kinderen met een handicap in de
allerarmste landen. Het is een uitdaging voor het Lilianefonds om het
dagelijkse leven en vooral de toekomst van een kind met een
handicap structureel te verbeteren. Door hen hulpmiddelen te geven
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en er voor te zorgen dat zij naar school kunnen gaan. Uw bijdrage is
hiervoor heel belangrijk.
Op zondag 16 juli is de uitgangscollecte bestemd voor het
onderhoud van de gebouwen.
Op zondag 23 juli is de uitgangscollecte bestemd voor de
voedselbank.
Elke week komen zo’n 40 mensen een pakket ophalen bij het
uitdeelpunt in Oostburg. Ook in Aardenburg en Breskens is een
uitdeelpunt. De pakketten worden samengesteld bij het centrale punt
in Terneuzen. Bij het afhalen wordt er vlees en brood (diepvries)
bijgedaan. En soms groente, komkommer of tomaten. Uw bijdrage is
van harte welkom. Er wordt meestal groente voor gekocht, koffie of
kaas. Ook zijn we elke maand heel blij met de goederen die u zo
trouw meebrengt.
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Kerktuinonderhoud Cadzand
Beste mensen,
Hartelijk dank aan allen die (ook) vorig jaar geholpen hebben in de
tuin rondom de kerk in Cadzand. Na enkele jaren van intensievere
aandacht, beginnen onze inspanningen vruchten af te werpen.
De eerste zaterdag van de volgende “even” maand kunt u weer
meehelpen, dat is 3 juni a.s..
De volgende zaterdagen dit jaar zijn: 29 juli (i.v.m. Dorpsfeest op 3
aug. en SCC markt op 5 aug.), 7 oktober en 2 december.
Om 9.30 u. beginnen we, om 10.30 u drinken we koffie/thee in ’t
Zwin en om 12.00 u. stoppen we.
Er zijn nog altijd mensen welkom, want met 3 á 4 mensen per keer is
het wel aanpoten om een beetje rond te komen. Gelukkig hebben we
steeds andere helpers en blijven de gesprekken bij de koffie daardoor
ook verfrissend! Neem a.u.b. zelf gereedschap mee, zoals een spade,
hark, snoeigereedschap en eventueel een kruiwagen.
Suggesties en advies zijn zoals altijd welkom, we doen ons best
ringdorp Cadzand mooi te houden.
Bij voorbaat dank voor de hulp.
Hartelijke groet, Anneke van Iwaarden-Basting tel. 396022
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Het verhaal van Ward van het 13e
In het kader van de laatste jaren van de 100-jarige herdenking van de
Eerste Wereldoorlog schreef de Vlaamse auteur Roland Bergeys de
autobiografische roman ‘Aanvallen! Het verhaal van Ward van het
13e’. Het verhaal omvat de ontroerende liefdesgeschiedenis van zijn
grootouders. In het kort: 1968: Ward Ceulemans heeft Alzheimer en
denkt dat hij weer soldaat is in 14-18. Zijn geliefde Ida Dergent
vluchtte toen eerst naar Nederland en later naar het Engelse
Elisabehtville. Het verhaal werd door het Vlaams Fonds voor de
Letteren geselecteerd als een van de 25 verhalen die WO I op een
bijzondere wijze benaderen.
Dit boek is de basis van een gezongen voorstelling, uitgevoerd door
het Vlaams theatergezelschap ‘Borsalino’. De opvoering is een mix
van liedjes van toen en eigen nummers. Vijf gedreven uitvoerders
laten u genieten van innemend mooie teksten, relevante beelden uit
14-18, meeslepende muziek en prachtige samenzang. Een
voorstelling met gevoelige en ingetogen momenten, maar niet zwaar
op de hand. Een aanrader!
Zondagmiddag 11 juni 15.00u. N.H. Kerk te St. Anna ter Muiden.
Entree 12.50.
Deze voorstelling wordt georganiseerd door de Kunstkring St. Anna
ter Muiden. Reserveren van kaarten:
kunstkringsintanna@gmail.com

25

Vervolg adressen:
Diakenen:
Mevr. W.W. Prins
Dinsdagstraat 41 4524 AM Sluis, 0117-462163
Mevr. M.C. Barendse- de Smit voor de diensten in Rozenoord.
St. Jansstraat 2 4524 AJ Sluis 0117-461465
Rekeningnummers
Diakonie NL47 RABO 0147 8024 74
Kerkrentmeesters: NL 18 RABO 01478293 80
Koster/beheerders
Sluis, Multifunctioneel Centrum De Kogge, Mevr. J. du FosséLouweret, 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 Mevr. J. van Deursen
0117- 462217, Mevr. N. Vercruijsse, St. Pieterstraat 19, 4524 AG
Sluis tel.nr 0117461385.
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
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Kerkdiensten
(in de periode 28 mei t/m 19 juli 2017 )
28-5-2017
4-6-2017
11-6-2017
18-6-2017
25-6-2017

10.00 u
10.00 u
10.00 u
10.00 u
10.00 u

9-7-2017 9.30 u
16-7-2017 9.30 u
11.00 u
23-7-2017 9.30 u
11.00 u

Sluis
Cadzand
Cadzand
Sluis
Cadzand
Cadzand geen
Duitstalige
dienst
Cadzand geen
Duitstalige
dienst
Cadzand
Cadzand
Cadzand
Cadzand

7-6-2017
21-6-2017
5-7-2017
19-7-2017

Rozenoord
Rozenoord
Rozenoord
Rozenoord

2-7-2017 9.30 u

ds.de Beun
ds I.J. Nietveld
ds. I.J.Nietveld
ds. M. van Manen
ds.H. van Ark

ds.Poldervaart

ds de Beun
ds. I.J. Nietveld
Duitstalige dienst
ds. I.J. Nietveld
Duitstalige dienst
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