Protestantse Gemeenten
Gapinge, Kleverskerke, Serooskerke, Veere, Vrouwenpolder

Iedereen is van harte welkom op onderstaande activiteiten.
U kunt zich voorinschrijven voor een activiteit via
kerkextra@gmail.com of via de contactpersonen.

1. Gespreksavonden over het boek Genesis
Onder leiding van ds. Rob Poesiat wordt het boek
Genesis besproken. Op de 1e avond worden in overleg
met de deelnemers de data van de volgende 4
avonden gepland.
Datum:
donderdag 24 februari 2022
Tijd:
19:30 uur
Plaats:
Kleverskerke, PKN-kerk
Contactpersoon: Krijnie Hoek, 06-23621286
Krijniehoek@zeelandnet.nl
2. Mys ek voor het dagelijks bestaan
Mys ek – een term die je wel eens hoort, maar wat
moet ik me erbij voorstellen? En wat hee het mij te
zeggen in mijn gewone dagelijkse leven? Marga Haas
vertelt graag over de manier waarop God en ons
dagelijks leven met elkaar zijn vervlochten en op
elkaar inwerken aan de hand van het boekje ‘Het
spirituele leven’ van de Britse mys ca Evelyn
Underhill, dat ze samen met een collega vertaalde en
dat op deze avond verkrijgbaar is.
Info: www.margahaas.nl
Datum:
donderdag 10 maart 2022
Tijd:
19:30 uur inloop
Plaats:
Serooskerke, Johanneskerk
Contactpersoon: Marijke Huijsman, 0118-592164
marijke_huijsman@hotmail.com
3. Messiaanse gemeente Zeeland
Een Messiaanse gemeente is een gemeente waarin er
wordt geleefd zoals de eerste christenen in Europa dat
deden. Zo wordt de rustdag op zaterdag gehouden, de
sabbat, en de feestdagen gevierd zoals in het
Bijbelboek Levi cus beschreven is.
Info: www.messiaanszeeland.nl
Datum:
dinsdag 29 maart 2022
Tijd:
19:30 uur
Plaats:
Noordweg 372, St. Laurens
Leiding:
Willem Dane
Contactpersoon: Han Lobbezoo, 0118-592033
hankie@zeelandnet.nl
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4. Boekbespreking
Onder leiding van Mineke de Visser wordt het boek
besproken, ‘Niets ontgaat ons’ van Janke Reitsma.

Niets ontgaat ons van Janke Reitsma is een
overrompelend gezinsdrama dat zich afspeelt aan de
waddenkust. Koen leidt samen met zijn ouders een
geïsoleerd bestaan. Als zijn moeder zwanger raakt en
met haar medicijnen stopt, keren haar psychische
klachten terug. Aukje wordt geboren met een erns ge
chromosoomafwijking, waardoor ze niet lang te leven
hee . Terwijl zijn vader op de achtergrond raakt,
besluit Koen de zorg voor zijn zusje op zich te nemen.
Een verantwoordelijkheid die zo ver voert dat hij
besluit Aukje naar het wad te brengen, de plek die hij
als het paradijs op aarde beschouwt en waarvan hij
vindt dat ze die één keer moet zien.
Datum:
donderdag 21 april 2022
Tijd:
19:30 uur
Plaats:
Gapinge, Torenkerk
Contactpersoon: Marijke Huijsman, 0118-592164
marijke_huijsman@hotmail.com
5. Film: I, Daniël Blake
Humor, warmte en wanhoop gaan hand in hand in
deze lm. Daniel Blake verdient als mmerman zijn
brood. Tot hij een hartaanval krijgt en voor het eerst
van zijn leven een beroep op de staat moet doen…
Datum:
vrijdag 29 april 2022
Tijd:
20:00 tot 22:00 uur
Plaats:
Serooskerke, Johanneskerk
Contactpersoon: Han Lobbezoo, 0118-592033
hankie@zeelandnet.nl
6. Spirituele wandeling over de wallen
Onder leiding van Tiny Polderman maken we een
historische wandeling over de Veerse wallen. Een
spiritueel aspect zal ook niet ontbreken. We sluiten de
wandeling af met een kopje ko e of thee in ‘de
Korenmaat’.
Datum:
donderdag 19 mei 2022
Tijd:
19:30 uur
Plaats:
Veere, ‘de Korenmaat’ Kerkstraat 6
Contactpersoon: Elly Wisse, 06-42781822
ellywisse@zeelandnet.nl

