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Sluitingsdatum: 6 januari 2016
Abonnement Zuidwesthoek 2016:
Wilt u ook in 2016 een papieren versie van het kerkblad
ontvangen? Wilt u dan de kosten ad €12,50 overmaken aan:
CvK Zuidwesthoek Sluis Rekeningnr:
NL18 RABO 01478 29380
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Stenen in de vijver
De feestdagen naderen, mensen vragen zich af wat te schenken. De
tv reclame die het al langere tijd goed doet fluistert ons in: een
boekenbon! Maar hij/zij heeft al een boek!, hoor je dan. Een grapje
dat blijft hangen, en het goede idee van een boek(enbon) daarmee
ook. Dus waarom niet een aanrader meegeven? Daarover zo dadelijk.
Onlangs heeft een groep gemeenteleden een excursie gemaakt naar
een synagoge in Antwerpen. De dochter van de vermaarde Rabbijn
Milgram deed ons vertellenderwijs aan haar lippen hangen. Maar
voor ze van wal stak legde ze ons voor om vooral vragen te stellen.
“Welke vragen heeft u?! Wat wilt u weten?!” Want zo gaat dat
immers binnen het jodendom: vragenderwijs, al-vragend-word-jewijs. Want antwoorden gegeven op vragen die diep in jou leven, op
vragen die wezenlijk voor je zijn, die antwoorden beklijven haast als
vanzelf. En: een goede vraag is zijn eigen antwoord.
Zo zaten wij daar dan, in de synagoge (‘Huis van verzameling’). Een
ruimte die in de volkstaal Sjoel wordt genoemd, wat Jiddisch is voor
‘school’. Want de levensaders van het Jodendom slaat het krachtigst
waar ‘geleerd’ wordt. Men komt samen om te leren, op sabbath en op
de werkdagen ’s avonds na afloop van de dagtaak. Uit met name
Tenach ( ons Oude Testament) en Talmoed: het grote commentaar
op Tenach en dat antwoorden geeft voor het dagelijks leven.
Maar de synagoge is ook Beth-Tefillah (‘Huis van gebed’). Wat ons
opviel was dat wij protestanten bij een synagoge heel andere
verwachtingen bij hebben. De synagoge zag er om zo te zeggen
helemaal niet kerkachtig uit. Waar is de preekstoel? Nergens. Wel
een lezenaar (de Amoed), staande voor de Heilige Arke waarin de
Torah rol wordt bewaard. En een verhoogde plek (Biema) in het
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midden van de ruimte waar in dienst de Torah rol naartoe wordt
gedragen en voorgelezen. En een huwelijk? Een huwelijk sluit je
onder de blote hemel, dus liefst buiten de synagoge, hier op de
speelplaats van de belendende school. Of - als het niet anders kan –
in de synagoge onder het geopende dakraam.
Ook hoorde je fluisteren dat de ruimte wel een onderhoudsbeurt zou
kunnen gebruiken. Tja, wat zijn wij dan verwend met onze keurig
verzorgde kerkruimtes in Sluis en Cadzand. Al met al is dit nog maar
een klein inkijkje in de synagoge en in ons bezoek. Het smaakte hoe
dan ook naar meer en krijgt beslist een vervolg!
En wie weet zoekt u nu wel een Nederlandstalig naslagwerk over het
joodse ceremonieel en het leven volgens Torah en traditie? Dan is
‘Joodse rituelen en symbolen’ van Rabbijn S.Ph. de Vries Mzn. nog
altijd een aanrader. Nog altijd, want sinds het verscheen –vóór WO II
– geldt het als hét naslagwerk op dit gebied in de Nederlandse taal.
En vandaar dat het tot op heden telkens weer in herdruk verschijnt.
Je vind er een rijke schat aan verhalen en schitterende foto’s, zowel
in kleur als zwart-wit. Een prachtig geschenk!
Met een hartelijke groet aan u allen, ds. Irma Nietveld

Ds. Irma Nietveld
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(I) In Memoriam de heer Pieter Johannes de Bruijne
Op zondag 4 oktober overleed, na een korte periode van ziek zijn,
Pieter Johannes de Bruijne in de leeftijd van 89 jaar. Piet de Bruijne
was geboren en getogen in Sint Anna ter Muiden, gehuwd met Clara
Visser en ze woonden de laatste jaren op het adres Het Rondeel 21 te
Sluis.
Piet de Bruijne was niet alleen in zijn gezin (Piet en Claar kregen
twee zoons, Willem en Sjaak) en verder familie maar ook in een veel
bredere kring in stad en ommelanden van Sluis een geliefde en
gewaardeerde man. In zijn jonge jaren diende hij in Indië, reden
waarom bij zijn begrafenis laatste eer aan hem werd bewezen vanuit
de verenigingen Wapenbroeders en VOMI. Dienstbaarheid was een
woord dat hem sterk typeerde, zo kenden niet alleen zijn kameraden
uit de krijgsmacht hem maar ook tot in de laatste jaren was hij, als
het maar even kon, bereid om een ander van dienst te zijn. Zo deed
hij bijvoorbeeld voor heel wat buren en anderen hij tot in de laatste
maanden boodschappen.
In slechts enkele dagen ging het begin oktober naar zijn levenseinde
toe. Al wel wat langer was hij wat minder fit en sneller vermoeid
maar niet te voorzien was dat zijn sterven zich zo snel zou
aandienen.
Op zaterdag 10 oktober vond zijn uitvaart plaats, vanuit de kerk en
op de begraafplaats van zijn geboortedorp Sint Anna ter Muiden.
Naast Psalm 23 lazen we ook uit Marcus 4, de gelijkenis van het
mosterdzaadje. Hoe het goede dat door God gezaaid wordt, ook in
een mensenleven, kan uitgroeien. Uitgroeien tot een grote boom
waarin vele ‘vogelen des hemels’ beschutting kunnen vinden.
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We gedenken het leven van Pieter Johannes de Bruijne met eerbied
en in dankbaarheid in het geloof dat de liefdevolle ontferming van de
Eeuwige mensen vasthoudt ook over de grens van leven en dood
heen. We wensen Claar, Willem, Sjaak en Irene en verdere familie
veel sterkte en de krachtvolle nabijheid van Gods Geest in de tijd die
komt.
Ds. Arie van der Maas
(II)

In memoriam de heer Hendrik Pieter Buist

Maandagavond 12 oktober is Henk Buist thuis in het bijzijn van zijn
partner en kinderen overleden. Hij mocht de leeftijd van 88 jaren
bereiken.
Henk is 5 augustus 1927 op Curaçao geboren. Zijn ouders waren
Pieter Beno Buist en Jacoba Ter Burg, zijn jongere broer Pieter
Johannes. Hij groeide op in Willemstad en studeerde daar voor
Boekhouder. Eerst na de oorlog kon hij voor verdere studie naar
Nederland komen. In Groede ontmoette hij zijn aanstaande vrouw
Riet Snoep. Zij werkte in Rotterdam terwijl Henk aldaar zijn studie
afrondde. In 1951 werd hun huwelijk ingezegend in de Hervormde
Kerk te Groede. Per passagiersschip vertrok het stel naar Curaçao,
een ‘huwelijksreis’ van 3 weken. Hun kinderen Denise en René
werden geboren. Henk zette zich naast zijn werk in voor diverse en
uiteenlopende groepen. Waar hij zich op het eiland ook vertoonde,
men kende deze sociaal bewogen mens. Hij was intens betrokken bij
en actief in de kerkelijke gemeente. Jaarlijks kwam hij in Nederland
om leraren te werven voor zijn geliefde eiland. Vanwege de
behandeling van de ziekte van zijn vrouw Riet verhuisden ze begin
jaren ’90 naar Nederland, Noordwijkerhout. Henk nam liefdevol de
intensieve verzorging op zich. Riet overleed op 63 jarige leeftijd.
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Enkele jaren later besloten hij en Dien Tack hun leven samen te
delen. Henk kwam naar Cadzand. Ook hier zette hij zich in voor het
sociale en kerkelijke leven. Een aimabele man die we in onze
gemeente ongetwijfeld zullen missen. Vrijdag 16 oktober hebben we
in besloten kring afscheid van hem genomen. In gedachten zijn we
bij zijn Dien, zijn kinderen en kleinkinderen. Moge zijn gedachtenis
hen tot zegen zijn.
Ds. Irma Nietveld

(III) In memoriam de heer Pieter Marinus Mabelis.
In de avond van woensdag 14 oktober is Piet Mabelis thuis in het
bijzijn van zijn vrouw en kinderen rustig ingeslapen. Sinds dit
voorjaar wist hij dat hij een ongeneeslijke ziekte had. Samen met zijn
gezin heeft hij de tijd die hem nog gegeven was heel bewust be- en
geleefd. Met een nuchterheid, vriendelijkheid en ook humor die hem
zo eigen was. Zo mochten wij hem kennen, maar ook als die stille
man die één op één eerst goed tot zijn recht komt.
Piet is geboren op 8 oktober 1945 in Cadzand. Zijn ouders waren
Abraham Pieter Jozias Mabelis en Pieternella Verhulst. Hij had
zusters en een broer. Wat zijn jongensdroom was is uitgekomen:
werken in de bouw, met een eigen aannemersbedrijf. Dat heeft hij
zijn leven lang kunnen doen. Naast hem stond zijn vrouw Annie en
hij stond naast haar; een goed koppel dat elkaars persoonlijke
ontwikkeling stimuleerde. Een zegen voor het leven. In die geest
hebben zij hun kinderen Annelies en Bart het leven mogen
voorleven, gelardeerd met de kernachtige uitspraken die Piet op de
juiste momenten fijnzinnig kon meegeven. Dat hebben we in de
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dienst gememoreerd aan de hand van hun trouwtekst: Uw woord is
een lamp voor mijn voeten en een licht op mijn pad (psalm 119:105).
Die afscheidsdienst was woensdagmiddag 21 oktober in de kerk van
Cadzand, de kerk waar hij als gemeentelid ook jarenlang koster was.
Velen waren gekomen om afscheid te nemen en de familie tot steun
te zijn. Moge Piet rusten in vrede en moge zijn nagedachtenis Annie,
Annelies, Silvan, Bart en Jessica tot zegen zijn.
Ds. Irma Nietveld
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Verjaardagen 21 nov. 2015 t/m 11 jan. 2016
Mevr,M.F. vd Luijster- van Kerkvoort
Dhr. J.J. Kools
Dhr. M. Francke
Dhr. H.E. Willemkens
Dhr. M.J. Leenhouts
Dhr. H.A. Toussaint
Mevr.J.P.Bakker- Hellemond
Mevr.C.J.L.M. de Bruijne-Visser
Dhr. P.M. Faas
Mevr. M.van Hanegem-Cambier
Mevr.A.E. de Ruijter-Buijl

Cadzand
Cadzand
Cadzand
Sluis
Sluis
Cadzand
Sluis
Sluis
Cadzand
Sluis
Sluis

06-12-1933
08-12-1934
26-12-1926
30-12-1935
02-01-1927
04-01-1933
05-01-1933
05-01-1935
06-01-1934
08-01-1929
11-01-1928

Huwelijksjubilea
55 jaar - Dhr. en mevr. Scheerens- van Halst Sluis 08-12-1960
45 jaar - Dhr en mevr. van Lare-de Kaestecker Sluis 11-12-1970
40 jaar - Dhr en mevr. Masclee- Spek
Sluis 12-12-1975
45 jaar - Dhr en mevr. Goossen-Minderhoud Cadzand17-12-1970
50 jaar – Dhr en mevr. de Groote-Willemkens Sluis 08-01-1965

Bloemendienst Cadzand
De bloemen zijn gebracht bij de volgende personen:
dhr. Visser, dhr. van de Luijster, mevr. van Cruijningen - Bril. mevr.
de Neef, mevr. Bertou, mevr. van Dale - Adriaansen, dhr. Leenhouts,
dhr. van Holland.
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Bloemendienst Sluis
De afgelopen periode hebben we de volgende mensen een attentie
gebracht:
dhr. Boersma, mevr. Goossen-Eversdijk, mevr. Boerdam-Butler,
dhr. en Mevr. de Groote-v.d.Linde t.e.v. hun 50-jarig huwelijk.
mevr. Krijnen-Dierkx, dhr. H. de Ruijter, dhr. Bodderij, mevr.
Haartsen-Glijnis, mevr. Haartsen-Glijnis, mevr. de Fosse-Nieskens,
mevr. Quaak-Maas en dhr. W. de Ruijter.
We hebben 1x 20 Euro en 1x 10 Euro voor de Bloemendienst
ontvangen, waarvoor dank
Binnen een korte tijd moet de Bloemendienst ook onze trouwe
medewerkster Lotty laten gaan.
Ze gaat verhuizen en het is dan voor haar onmogelijk om ons nog te
helpen.
Vele jaren heeft zij, ook al woonde ze in Oostburg, toch voor de kerk
van Sluis (de Zuidwesthoek) gewerkt.
Lotty onze dank voor je inzet, meedenken, meewerken, bloemstukjes
maken en bezorgen van attenties (ook bij de Sluisse mensen in de
Stelle).
Wij zullen je vriendschap node missen en wensen je een mooie tijd
toe samen met Anjo in Oostzaan.
Nelly
Beste Lotty, na vele jaren fijne samenwerking in onze
Bloemendienst, waarin je toch wel de specialiste was in het maken
van bloemstukken, wil ik je hartelijk danken en nog vele fijne jaren
toewensen in je toekomstige woonplaats.
We zullen je zeer missen!
Jo
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Lotty, na Leny ga ook jij ons verlaten bij de Bloemendienst, heel
jammer!
We konden altijd een beroep op je doen.
Prachtige creaties heb je gemaakt, voor Pasen, Wereldgebedsdag en
Herdenkingsdienst, bedankt hiervoor.
Ook het gezellige samen zijn voor het klaarmaken van de
Kerstattenties, we zullen het missen.
Nogmaals hartelijk dank voor alles, het gaat je goed in Oostzaan.
Rie

Een woordje van Leny:
Na lang nadenken heb ik na 21 jaar Bloemendienst afscheid
genomen.
Heel veel mensjes heb ik een bezoekje gebracht voor vrolijke en ook
droevige gebeurtenissen.
Ik zal dit alles zeker missen en in geval van nood wil ik nog wel een
handje helpen. Ik dank de dames van de Bloemendienst voor hun
hartelijke afscheidswoorden.
Oproep:
Wie wil ons komen helpen bij de Bloemendienst, 1x in de 4 weken
een
bloemetje zetten in de kerk en daarna wegbrengen naar een
zieke,e.a.v. een geboorte of huwelijks-jubileum.
Bij interesse, bel Rie Barendse 461465 of Jo van Deursen 442217.
Met een hartelijke groet van Rie en Jo en Nellie
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Uit de kerkenraad
Uit de kerkenraad
De kerkenraad vergaderde op 13 oktober 2015, aan de orde kwam:
 Orgel Cadzand- de commissie is bij elkaar geweest,er is een
adviseur ingeschakeld.
 ’t Zwin- Dorpshuiszaken: op het verzoek om een offerte voor
aanpassing ’t Zwin is nog geen reactie gekomen. Een 2e offerte
wordt opgevraagd.
 Het rooster voor de kerkdiensten wordt bekeken op nog
ontbrekende voorgangers.
 Voorbereiding voor de dankdienst van 1 november en de
herdenkingsdienst van 22 november a.s.
wordt besproken.
 Enkele zaken m.b.t. de komende kerkvisitatie worden
doorgenomen.
 n.a.v. recente opvang van vluchtelingen in Cadzand en de
bestaande oproep van RvK/ afd Zld voor hulpverlening.
Gebleken is: er is weinig tot geen vraag voor geestelijke
verzorging bij de kortdurende opvang van deze groep
vluchtelingen. Wel liggen mogelijkheden voor de kerken bij
nazorg voor vrijwilligers die betrokken zijn geweest bij de
opvang
Evaluatie:
 De gemeente avond van 24-09-2015, het verslag van deze
bijeenkomst wordt vastgesteld.
Als vervolg op deze avond is bericht binnengekomen m.b.t.
mogelijkheden voor controle namens de gemeenteleden op de
jaarrekeningen. Besloten wordt om gebruik te maken van deze
mogelijkheid. Er zijn geen kosten aan deze inschakeling
verbonden.
 De Regionale startzondag van 20 september jl. Een aantal zaken
worden teruggemeld in de komende vergadering van het cluster,
evenals m.b.t.:
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De clusterbeleidsdag, gehouden op 12-09-2015 te Breskens.
Aanwezig waren vanuit de ZWH
ds. I.Nietveld, mw.W.Prins en mw.J. Bakker
Besloten wordt:
 tot het aanvragen van de status kleine gemeente voor de
Zuidwesthoek. Formeel is deze status van toepassing bij een
gemeente van minder dan 300 leden. Momenteel zijn binnen de
ZWH nog ruim 340 leden aanwezig. Gezien de afname van het
ledenaantal in de voorgaande jaren, is de prognose dat binnen
enkele jaren de grens van 300 leden wordt gepasseerd. Met dit
verzoek lopen we enkele jaren vooruit op de toekomst. De
motivatie hiervoor is:
Bij de status kleine gemeente, worden minder hoge eisen gesteld
aan het aantal leden van de kerkenraad. Wel dienen binnen de
kerkenraad alle ambten vertegenwoordigd te zijn. Deze
constructie vraagt tevens een actieve inzet van gemeenteleden in
werkgroepen e.d. De nadere uitwerking dient nog een vervolg te
krijgen.
 Eveneens wordt besloten om de vergaderingen van het
moderamen te laten vervallen. Het lijkt efficiënter om vaker,
maandelijks, een kkr vergadering te houden.
De gesprekskring in De Kogge:
Het aantal vaste deelnemers neemt langzaam af; er zijn voldoende
mensen waarvoor de kring interessant kan zijn. De huidige
deelnemers gesprekskring zijn tevreden, met hen gaan we
overleggen hoe verder te gaan. Er zijn vanuit de PKN ook
mogelijkheden voor gesprek/ rouwgroepen. In Breskens is men
hiermee bezig. Mogelijk is het beter om te werken met éénmalig
i.p.v. structurele bijeenkomsten. En een inloopochtend enkel voor bv.
koffiedrinken en ontmoeten, kan plaatselijke contacten bevorderen.
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Een financieel overzicht van het boekjaar 2014
van de kerkrentmeesters en de diaconie van onze kerk.
Diaconie: Alle bedragen zijn in euro’s
Baten:
Onroerende zaken:
36138
diverse opbrengsten
13261
rente
6149
collectes enz.
8341
l
Totaal
63887
Lasten:
Lasten eigendommen
10830
lasten diensten,bijdragen
7159
beheer en administratie
7243
diaconaal werk plaatselijk
29081
diaconaal landelijk
2593
Totaal
56903
In 2014 heeft de diaconie dus een positief resultaat van € 6984. Dit
in tegenstelling tot het jaar daarvoor waarin een klein tekort was.
Kerkrentmeesters: Alle bedragen zijn in euro’s
Baten:
Onroerende zaken:
63542
diverse opbrengsten
18914
opbrengst vrijwillig
37313
Totaal
Lasten:
eigendomslasten
149662
pastoraat/preekverz.
66751
beheer en administratie
2183
Totaal

119769

238249
15

Hier is dus een tekort over 2014 van € 118.480.
Dit lijkt bijzonder hoog, maar bij de verkoop van de kerk te St. Anna
ter Muiden is er een bedrag van € 100.000,- meegegaan in verband
met een bijdrage in de restauratiekosten. Voorheen was hier al een
plan voor opgesteld, maar nooit uitgevoerd. Bij eigen uitvoering
hiervan door onze eigen gemeente zouden de kosten veel hoger zijn
geweest. Haalt men dit bedrag eruit dan is het verlies iets lager dan
de vorige jaren.
Kijken we even vooruit, dan gaat de diaconie nog investeren in het
Zwingebouw voor bouwkundige aanpassingen ivm gebruik als
dorpshuis in oa de toiletvoorzieningen (ook voor MIVA) en enige
aanpassing aan de keuken.
Verder staat hun budget erg onder druk door de vele aanvragen om
sociale bijstand!
De kerkrentmeesters hebben in 2015 de kerk verkocht van
Retranchement en enig groot onderhoud gepleegd aan de pastorie in
de Vijverstraat. Tevens is daar ook de badkamer gemoderniseerd.
Voor 2016 dient er enig groot onderhoud gedaan te worden aan de
kerk te Cadzand. We krijgen hier wel wat subsidie in het kader van
onderhoudsplan van de rijksoverheid, maar een groot deel moeten we
wel zelf op tafel leggen. Het lukt de kerkrentmeesters dus helemaal
niet om het resultaat van hun handelen positief te laten uitvallen nu
niet en in de toekomst ook niet. En ooit is de spaarpot ook eens
leeg!!!
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Collectedoelen november en december
29 november: In de dienst van 29 november is de uitgangscollecte
bestemd voor Missionair werk en Kerkgroei.
De ‘kerk op wielen’ , een omgebouwde SRV- wagen, levert de
pioniersplek ‘De schone Poort’ in de wijk Almere Poort veel
naamsbekendheid op. Deze wordt ingezet bij evenementen in de
wijk. “Er komen kinderen op af, en via hen komen we in contact met
hun ouders”, vertelt Pieter ter Veen, motor achter de pioniersplek in
deze wijk met financiële stress, huiselijk geweld en echtscheidingen.
Er komen positieve reacties op het present zijn in de wijk. “We
krijgen regelmatig signalen dat we er toe doen. Ook als het gaat om
de labyrintwandelingen, daar ontstaan waardevolle gesprekken”.
Naast presentie is er de hoop dat er een geloofsgemeenschap
ontstaat. Dat is in gang gezet met het Kerkcafé, een zondagse
ontmoeting bij mensen thuis. “We zijn echt kerk midden in de
samenleving”.
6 december collecteren we voor de voedselbank. Elders in dit
kerkblad staat hier en artikeltje over.
13 december is de collecte bestemd voor Terres des Hommes.
Terres des Hommes voorkomt dat kinderen worden uitgebuit, haalt
kinderen ui uitbuitingssituaties en zorgt ervoor dat deze kinderen
zich in een veilige omgeving kunnen ontwikkelen.
Terres des Hommes werkt aan een wereld waarin alle kinderen een
menswaardig bestaan hebben en kunnen opgroeien tot zelfstandige
volwassenen.
20 december: Collecte Protestantse Kerk Pastoraat.
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“In het pastoraat nemen we tijd voor elkaar.” Een citaat van ds. Rob
Visser tijdens de Landelijke Pastorale Dag van dit jaar. Tijd voor
elkaar nemen is in onze jachtige tijd niet vanzelfsprekend. Vaak
luisteren we maar half. Daardoor gaan er dingen mis. De kerk is bij
uitstek de plek waar het gaat om goed luisteren naar elkaar, en
omzien naar elkaar. Dat gebeurt in ontmoetingen in het kerkgebouw
zelf, maar in deze tijd waarin mensen vaak anders verbonden zijn
met de kerk, steeds meer ook daar buiten. Dat vraagt om nieuwe
benaderingen , nieuwe vormen. Honderden werkers in het pastoraat
komen naar de Landelijke Pastorale Dag om bijgepraat te worden
over nieuwe ontwikkelingen en kennis te maken met nieuwe vormen
van pastoraat. Handreikingen en cursusmateriaal hebben ook een
belangrijke functie in het trainen van pastoraal werkers.

25 december: Kerstmis, 25 december. Collecte Kerk in Actie.
Kinderen in de Knel.
Kerst is het feest van het licht. Jezus werd geboren en maakte Gods
licht zichtbaar voor iedereen. In deze tijd delen we dit licht met
elkaar. We geven het door aan kinderen in Moldavië voor wie het
leven vaak donker is. Zij verlangen naar een uitgestoken hand, een
warm hart en een sterke schouder. Wilt u een licht voor hen zijn?
Geef voor het leven van kwetsbare kinderen in Moldavië.

31 december: De oudejaarscollecte op 31 december is bestemd voor
de eigen kerk.
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Collecten
Collecte opbrengsten in september en oktober.
Diaconie

Kerkrentmeesters

Cadzand

€

--

€ 340,85

Sluis

-

49,90

-

Rozenoord

-

55,05

Cadzand

€

--

Sluis

-

56,85

Rozenoord

-

54,65

September

58,25
--

Oktober
€

400,90
-

58,40
--
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Opbrengst uitgangscollectes.
06-09-2015

Missionairwerk. Kerk in actie.

€

22,55

27-09-2015

Ujamaa.

-

40,05

11-10-2015

Kerk en Israël.

-

34,05

25-10-2015

Hervormingsdag.

-

53,70
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De voedselbank.
De voedselbank Zeeuws-Vlaanderen is officieel ingeschreven
stichting sedert 2005. Het is een non-profit organisatie, er wordt dus
geen winst gemaakt.
Het bestuur van de stichting bestaat uit 3 personen. Het bestuur
maakt gebruik van de deskundigheid en ervaring van de Rotary Club
Terneuzen om de verdere organisatie op een verantwoorde manier uit
te bouwen. Zo blijft het werk van de voedselbank ook in de toekomst
gegarandeerd.
De voedselbank deelt wekelijks voedselpakketten uit aan de mensen
die daar voor in aanmerking komen. In Terneuzen worden alle
voedselpakketten samengesteld, daarna worden ze vervoerd naar de
verdeelpunten en daar uitgedeeld.
De voedselbank Zeeuws Vlaanderen is afhankelijk van wat er vanuit
Tilburg aangeleverd wordt en van wat zij mag ophalen bij en aantal
meewerkende winkels en supermarkten in de regio. Verder is er een
aantal particulieren die regelmatig goederen of geld doneren.
Niet iedereen kan gebruik maken van de voedselbank. Mensen
moeten aan bepaalde criteria voldoen. Via het maatschappelijk werk,
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of een andere hulpverlenende instantie, worden mensen aangemeld
voor de voedselbank. De mensen krijgen vervolgens per brief te
horen waar en wanneer zij een pakket kunnen ophalen.
Er is een afhaalpunt in Aardenburg, Breskens en Oostburg.
In Oostburg is de voedselbank gevestigd in JOTA. Aan de achterkant
is het uitdeelpunt. We zijn met ongeveer 5 vrijwilligers per week. De
pakketten moeten uit het busje worden gehaald en eventueel
aangevuld met spullen die nog gebracht zijn. Vanaf 9 uur kunnen de
mensen hun pakket komen ophalen.
Wekelijks komen er zo’n 40 mensen een pakket ophalen. Een van de
vrijwilligers haalt vrijdagmorgen vroeg brood op bij de bakker. Dit is
brood wat niet verkocht is en komt uit de diepvries. Heel vaak
komen mensen ook spullen brengen. Een paar weken geleden
andijvie om bij alle pakketten doen. Een paar dozen appels en vorige
week ineens iemand met 40 pakken vla. Het geld wat we met de
collectes ophalen is specifiek bestemd voor het werk van de
voedselbank in onze streek. We hebben er een paar weken geleden
waspoeder voor gekocht en bouillonblokken.
Nu JOTA open is, krijgen de mensen een consumptiebon bij hun
pakket, zodat ze in JOTA een kop koffie of thee kunnen drinken. Zo
komen nieuwe contacten tot stand en worden positieve en negatieve
ervaringen uitgewisseld.

22

Verslag Gemeente avond 24 september 2015
Aanwezig: mw. Van Deursen, mw. Du Fossé, mw. Spierenburg,
mw.Prins, mw. Barendse, mw. Francke, dhr.v.d. Graaf, dhr. J.
Basting, mw. Hoste, mw. Van Oorschot, dhr. J. Dees, mw. Bakker
(verslag)
Afw.melding van: ds. Nietveld (i.v.m.ziekte), dhr en mw Huigh, dhr
en mw Smit, dhr en mw Verplanke.
i.v.m. afwezigheid van ds.Nietveld, wordt de avond geopend door
Jos Bakker, zij heet allen welkom en opent de vergadering met het
lezen van het Onze Vader uit de Bijbelvertaling 2004.
Vervolgens geeft Joop Dees toelichting op de jaarrekeningen van
diaconie en CvK over 2014. Dit met behulp van een aan de
aanwezigen uitgereikte print “Totaal exploitatie“ van CvK en
diaconie. Er blijken verschillen te zijn tussen eerder verzonden
digitale versies en deze prints, wat enige verwarring geeft. Mochten
op een later moment nog vragen ontstaan, dan kunnen die alsnog
gericht worden aan J .Dees.
Een vraag werd gesteld over deskundige controle door een
onafhankelijke persoon, is er binnen het cluster iemand beschikbaarwordt die betrokken.
Na de pauze komt aan de orde: het gemeente zijn en de toekomst van
de Zuidwesthoek.
Gestart wordt met het lezen van “een paar uurtjes per week, enz.” uit
de Zuidwesthoek van september 2015 en een korte terugmelding van
de bespreking op de clusterbeleidsdag d.d. 12 september 2015.
De inbreng van de aanwezigen is vooral gebaseerd op de huidige
situatie:
 Een centrale, regionale kerkdienst geeft –nu- een volle kerk.
Bezoeken van een kerkdienst buiten de eigen woonplaats is
voor velen onaantrekkelijk en bevordert afwezigheid, ook al
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is het vervoer goed te regelen. In de toekomst doorgaan met
plaatselijke kerkdiensten zoals momenteel, wordt gezien als
niet haalbaar.
Andere organisatievormen als status kleine gemeente en
kleine kerkenraad (bij minder dan 300 leden) en meer –
organisatorisch- samenwerken met overige gemeenten in de
regio kan misschien tijdelijk lucht bieden, het wordt gezien
als een tijdelijke oplossing voor een korte periode.
Andere of nieuwe mogelijkheden bij het kerk- gemeente zijn,
daaraan op hedendaagse wijze invulling geven, daarvoor
kwamen geen ideeën.

De avond wordt afgesloten met het lezen van een avondgebed, pag
577 liedboek.
Daarna werd gebruik gemaakt van de gelegenheid om nog even na te
praten met wat te drinken en te knabbelen.

OPROEP
Bent u nog in het bezit van een sleutel van het
kerkgebouw in Sint Anna ter Muiden?
Wilt u die dan afgeven aan mw. R.Francke,
Badhuisweg 3, Cadzand
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Filmavonden in 2015-2016
De filmavonden worden gehouden in ’t Zwingebouw aan de
Prinsestraat te Cadzand. De toegang is gratis, een vrijwillige bijdrage
mag. 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.
Donderdag 26 november 2015, de film: Delamu, regie Tian
Zhuangzhuang. Een tocht lang de Zuidelijke Zijde Route. De
theeroute is de hoogstgelegen en gevaarlijkste oude handelsroute in
China. De route begint in West-Yunnan en slingert zich via de
Tibetaanse hoogvlakte langs de rand van het Himalaya gebergte,
richting Nepal, Bhutan en ten slotte India. Meer dan tweeduizend
jaar werd de thee per muilezel langs deze route vervoerd. Nog steeds
trekken ruiters per muilezel over de smalle modderpaadjes en door
onherbergzame bergpassen. Tegenwoordig vervoeren ze de
bouwmaterialen voor de weg die de traditionele manier van leven in
deze streek zal wegvagen.
Donderdag 28 januari 2016, de film: A separation, regie Asghar
Farhadi. Een messcherpe annalyse van de Iraanse samenleving.
Simin wil samen met haar man Nader en hun dochter Termeh Iran
verlaten om in het buitenland een nieuw leven te beginnen. Nader
heeft echter zijn bedenkingen. Hij wil zijn demente vader niet aan
diens lot overlaten en besluit dat het gezin in Teheran moet blijven.
Simin is het hier niet mee eens en weigert nog langer met hem samen
te wonen. Ze vertrekt naar haar moeder en laat Nader en Termeh
alleen achter. Nader kan maar moeilijk met deze nieuwe situatie
omgaan en huurt een jonge vrouw in om op zijn zieke vader te
passen. Hij weet alleen niet dat zijn nieuwe hulp niet alleen zwanger
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is, maar ook zonder de toestemming van haar man werkt.
A Separation won de Gouden Beer van de Internationale Jury tijdens
het filmfestival van Berlijn en een Zilveren Beer voor beste actrices
en beste acteurs. Bovendien wist het Iraanse drama de Oscar voor
Beste Buitenlandse Film in de wacht te slepen (2012).

Donderdag 25 februari 2016, de film: Et maintenant on va où?,
regie Nadine Labaki. Het verhaal speelt zich af in een geïsoleerd
Libanees dorp waar christenen en moslims vreedzaam samenleven.
Dit alles in tegenstelling tot de rest van het land. Het zijn de vrouwen
van het dorp die er alles aan doen om dit zo te houden. Die rust blijkt
echter vooral te danken aan het feit dat de elektriciteits- en
kabelaansluitingen, na de verwoestingen die een eerdere oorlog
aanrichtte, nooit zijn hersteld. Want zodra iemand een televisie
aanschaft en via een schotelantenne de buitenwereld in beeld komt,
breekt de hel los. De vrouwen zetten hun vindingrijkheid, humor,
muziek en vriendschap in om de aandacht van de mannen af te leiden
en de rust te doen weerkeren. De film won internationaal diverse
prijzen en nominaties.

Donderdag17 maart 2015, de film: Lourdes, regie Jessica Hausner.
Lourdes is een film in semidocumentaire stijl. De film volgt het
dagelijks leven van verpleegsters en vrijwilligers van de begeleide
groepsbedevaart van Christine. Christine is een 32-jarige MS
patiente, gekluisterd aan haar rolstoel. Om uit haar isolement te
komen maakt ze, hoewel ze niet bijzonder vroom is, een
pelgrimstocht naar Lourdes. Zoals zovele chronisch zieken en
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gehandicapten gaat ze op bedevaart, maar als Christine op een
ochtend ook echt door een wonder lijkt te zijn genezen, ontstaat er
naast bewondering ook afgunst in de groep.

Word jij onze muzikale ster?
Wist je dat je bij de Chr. Muziekvereniging Excelsior een paar
proeflessen kan volgen op een geleend instrument? Je kan al les
volgen vanaf 8 jaar. Kom gerust eens een kijkje nemen bij de
repetities van startersorkest de Notenkrakers.
Gaat het bespelen van een instrument steeds beter, dan is
doorstromen naar jeugdorkest IJgenweis mogelijk.
Lijkt het je leuk om in een brassband te spelen? Na de Notenkrakers
en IJgenweis repeteert Brassband Excelsior ook op vrijdagavond.
Wil je graag een blaasinstrument leren bespelen of bespeel je al een
blaasinstrument en lijkt het je wel wat om lid te worden van een van
onze orkesten? Neem contact op met Corianne Vercouteren-Kunst,
coriannek@hotmail.com tel. 06-25206318 of kom eens een kijkje
nemen op onze repetities!
Ga voor meer informatie naar www.excelsiorcadzand.nl
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Zwinkoor mannen zoeken collega’s!
Het Zwinkoor zingt nu bijna twee jaar onder leiding van Zita
Gerenday. Het repertoire is sindsdien gevarieerder geworden. Er is
veel aandacht voor zangtechniek en koorklank.
Het koor is versterkt met nieuwe stemmen bij alten en sopranen.
Mannenstemmen kunnen we nog steeds gebruiken! Vooral extra
bassen zijn nodig, maar ook tenoren en baritons zijn van harte
welkom bij het koor.
Er wordt gerepeteerd op woensdagavond van 19.30 – 21.30 uur in
het Zwingebouw. Vanaf januari repeteert het koor voor het
Zomeravondconcert begin juli 2016. Hieraan zullen ook de
St. Davids Minstrels meewerken.
Op Kerstavond zingt het Zwinkoor in Cadzand tijdens de
Kerstwijdingsdienst.
Voor meer informatie: www.zwinkoor.nl , tel. Renée van Vooren
(0117 462417) of Minke Meijer (0117 392502).
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Onderhoud kerktuin
Zaterdag 5 december wordt er van 9.30 – 12.00 uur weer gewerkt
aan het onderhoud van de kerktuin. Vrijwilligers welkom!
Graag zelf tuingereedschap meenemen. Voor koffie wordt gezorgd.
Info: Anneke van Iwaarden- Basting (tel. 0117- 396022).

Verschijningsdata Zuidwesthoek 2016
In 2016 verschijnt het kerkblad op de volgende data:
Inleveren kopij:
6 januari
9 maart
11 mei
13 juli
7 september
9 november

Bezorgen:
16 januari
19 maart
21 mei
23 juli
17 september
19 november

De kopij graag aanleveren op de kopijdatum voor 12.00 uur of
zoveel eerder als mogelijk is.
Kopij die later binnenkomt is welkom, maar verschijnt in de
volgende Zuidwesthoek.
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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, 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
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
(periode 22 november 2015 – 10 januari 2016)
22-nov
25-nov
29-nov
6-dec
9-dec
13-dec
16-dec
20-dec
24-dec
25-dec
27-dec
31-dec
3- jan
6 –jan
10-jan

10.00 u Cadzand
14.00 u Rozenoord
10.00 u Sluis
10.00 u Sluis
14.00 u Rozenoord
10.00 u Sluis
14.00 u Rozenoord
10.00 u Sluis
19.30 u Cadzand
10.00 u Sluis
Biervliet/IJzendijke
19.30 u Sluis
10.00 u Sluis
14.00 u Rozenoord
10.00 u Sluis

ds.Nietveld
ds.Nietveld
ds.Nietveld
dhr.Schriek
ds. Eberson
mw. E.Reijnhoudt
ds.Nietveld
ds.Nietveld
ds.Nietveld
ds.Nietveld
regionaal
ds.Nietveld
ds.I.J.Nietveld
ds.I.J.Nietveld
nnb
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