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Meditatie Kerst 2021
Daar is uit ’s werelds duist’re wolken……maar het zijn niet alleen de
wolken die duister zijn. De duisternis is vanuit die wolken neergedaald in
ons bestaan en zet alles enorm onder druk.
Heel actueel natuurlijk de vele coronabesmettingen die de overheid
dwingen tot streng ingrijpen. Vervolgens aan de éne kant mensen
die dat niet begrijpen en zich op een hele bedenkelijke of zelfs
verwerpelijke manier manifesteren en aan de andere kant mensen die
nodig geopereerd moeten worden m.b.t. zeer ernstige aandoeningen,
maar moeten wachten totdat de besmettingen dalen en de ziekenhuizen
de druk weer aan kunnen. Wat zal dat ook een spanning geven bij
deze mensen en hun gezinnen en families. Polarisatie, verdeeldheid,
politiemensen die moeten rennen voor hun leven en pubers die
politieauto’s in brand steken en gigantische vernielingen aanrichten en
vervolgens in de rechtszaal zitten te snotteren alsof ze er ook niets aan
kunnen doen.
Dat is ons eigen land en gaan we dan iets naar het Oosten, bij de grens
tussen Wit Rusland en Polen, u hebt vast de beelden gezien, wat een
trieste en schrijnende situatie en de internationale gemeenschap staat
machteloos……..en dan Sudan, Ethiopië, Jemen, Afghanistan, de
duisternis is vanuit de wolken neergedaald in ons bestaan.
Niet alleen vandaag maar ook morgen en overmorgen want we weten
allemaal dat er in de toekomst allerlei dreigingen op ons bestaan
afkomen, klimaatverandering, de noodzaak van duurzame energie,
de voedselvoorziening en ook corona is nog niet weg en er komen
ongetwijfeld nog varianten op ons af.
Ik benoem dit op deze manier omdat voor mijn gevoel die boodschap
van Kerst de laatste jaren altijd vanuit een nostalgisch romantisch gevoel
wordt benaderd. De inhoudelijke betekenis van kerst verdween meer
en meer naar de marge en de uiterlijke vertoning kreeg steeds meer
de nadruk. Maar het lijkt dat de uiterlijke vertoning van de lichtjes en
de kerstbomen niet kan voorkomen dat een virus ons bestaan compleet
lamlegt, in ieder geval het bestaan waar wij de laatste tientallen jaren zo
aan gewend zijn geraakt en zelfs vanzelfsprekend vinden. Ik hoor zelfs
mensen zeggen dat ze er recht op hebben.
Er zit in het bijbelse kerstverhaal een prachtige beweging en wanneer
je in de bijbel een beweging ziet, dan moet je eens wat nadrukkelijker
gaan kijken. Jozef en Maria bewegen zich van Nazareth naar Bethlehem.

Nazareth wordt vaak aangeduid als een onbetekenend plaatsje in
Galilea, maar Bethlehem, dat was heel wat anders, dat was de stad
van David. Het is dus een tocht die vergelijkbaar is met onze tocht van
de laatste honderd jaar. We komen uit de armoede, crisis van de jaren
dertig van de vorige eeuw, tweede wereldoorlog, een tijd van opbouw,
welvaart en overvloed, oftewel van Nazareth naar Bethlehem. Maar
wanneer je dan Bethlehem hebt bereikt, dan blijkt er geen plaats te zijn
voor een zwangere vrouw. Die zwangere vrouw staat in de bijbel voor
de toekomst, voor de volgende generaties, maar daar is in Bethlehem
geen plaats voor. En dan zie je weer een beweging, van de herberg,
waar geen plaats is voor de toekomst, naar de stal. De herberg, waar
alles voor handen is, en de stal, die daarmee niet te vergelijken is,
een enorme stap terug, maar…….. pas dan kan de toekomst geboren
worden.
Ik denk dat het ons heel wat te zeggen heeft, wij moeten vanuit ons
Bethlehem, vanuit onze herberg waar geen nee te koop is, niet gaan
voor de korte termijn, waarmee we alles in stand willen houden wat we
hebben, maar we moeten gaan voor de toekomst en dat kan maar op
één manier; van de herberg in Bethlehem naar de vieze koude stal, naar
de eenvoud. Het moet allemaal wat minder en dan, dan is er toekomst,
want daar wordt het Kind geboren. Ik hoop dat we iets kunnen met
deze handreiking van het Kerstverhaal, dat het ons hoop geeft, dat het
ons bemoedigt maar dat het ons ook prikkelt en ook ons in beweging
brengt, van ons Bethlehem naar de eenvoud van de stal……..en dan,
dit Kerstkind brengt ons toekomst, de toekomst van de Heer……….Ik
wens u allen, ondanks alles, gezegende Kerstdagen toe.

Nieuws uit de gemeente
We merken dat op dit ogenblik corona ook meer en meer toeslaat in
Veere. Verschillende mensen zijn besmet en ook lijkt er een uitbraak in
Nieuw Sandenburgh. Hoe het daar precies is is op dit ogenblik moeilijk
te zeggen maar het zal ongetwijfeld tot maatregelen leiden, maar ook
lijken er al ernstige ziektegevallen te zijn die hun aandacht vragen. Wij
willen de bewoners en hun familie maar ook het personeel veel sterkte
toewensen in deze moeilijke tijd.
Maar in Nieuw Sandenburgh zijn ook qua gezondheid een aantal
zorgelijke situaties buiten corona om. Mevr. Pruiksma –Sturm is enorm
verzwakt en haar situatie is zorgelijk. Het zelfde geldt ook voor mevr.
Mattijsse-Kloote en voor mevr. Nijsse – Knol. Wij willen hen alle drie veel
sterkte en Gods nabijheid toe wensen. Ook mevr. Ridderbos – Olree van
de Wagenaarstraat 5 moest vanuit Ter Reede weer opgenomen worden
in het ziekenhuis en moest weer een operatie ondergaan. We wensen
ook haar, haar man en de kinderen veel sterkte en Gods nabijheid toe
voor de komende tijd. Daarnaast mocht mevr de Rooij-Roose van de
Warwijcksestraat 8 goede berichten krijgen in het ziekenhuis, lijkt de
behandeling goed aan te slaan en voelt ze zich een stuk beter. Verder
zijn er op dit ogenblik geen situaties die we hier kunnen noemen.
Wel zijn er mensen die te maken hebben met verdrietige situaties in
de familie of vriendenkring, ook hen willen we veel sterkte en Gods
nabijheid toewensen.
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Coronamaatregelen
Ondertussen is er weer een persconferentie geweest en we merken
dat dit niet zoveel invloed zal hebben op onze maatregelen die we in
de kerk al hadden genomen. Om ze nog eens op een rijtje te zetten;
Wilt u naar de dienst op zondag, dan vragen we u om zich indien
mogelijk vooraf aan te melden, via de telefoon, mail of via het opgave
formulier op de website, bij de scriba van Veere (scribagave@pgveere.
nl of 0118-502151). Bij binnenkomst en verlaten van de kerk wordt er
een mondkapje gedragen. In de kerkdienst wordt niet gezongen en we
zitten op anderhalve meter van elkaar. Mensen met klachten bij zichzelf
of in hun omgeving vragen we thuis te blijven.
De diensten zullen tijdens de adventsperiode in de Kleine Kerk in Veere
gehouden worden omdat we daar over de meeste ruimte beschikken.
Het kan maar zo dat er in de komende periode nog iets gaat
veranderen, daarom vragen we u de website, de facebookpagina en
de afkondigingen in de gaten te houden en eventuele veranderingen
ook met elkaar te delen. Mochten er grote veranderingen doorgevoerd
moeten worden dan zullen we proberen alternatieven te organiseren.

Komende diensten.
Zondag 12 december is er een avondmaalsdienst op de manier zoals
we dat tijdens de vorige coronaperiodes ook hebben gedaan. We
hopen dat we niet alleen in de kerk maar ook thuis een fijne dienst
mogen hebben waarbij we ons met elkaar verbonden voelen.

Vrijdag 24 december is er een Kerstnachtdienst om 22.30.uur.
Normaal gesproken gaat Veere’s Genoegen ons begeleiden, hoe en
of die vorm krijgt is nog niet zeker. Zoals de plannen nu zijn zal deze
dienst gehouden worden in de Grote Kerk maar omdat nu de regel
geldt dat we na 17.00.uur niet meer bij elkaar mogen komen, moeten
we ons instellen op een online dienst die van te voren opgenomen
gaat worden en die om 10.30.uur via kerkdienst uitgezonden gaat
worden. Mocht de dienst ’s avonds wel doorgaan dan geldt ook voor
deze dienst, dat u zich van tevoren aan moet melden via de scriba of via
de website. We weten niet wat er allemaal nog gaat veranderen daarom
vragen we u de informatiekanalen in de gaten te houden en elkaar ook
te informeren. Er is een facebookpagina van de kerk, er is een website
en er zijn de afkondigingen via Kerkdienst gemist, die u op later tijdstip
ook terug kunt kijken.
Zaterdag 25 december is er om 10.00.uur een dienst in Veere waar
veel aandacht zal zijn voor de kinderen. Ook dat kan door nieuwe
maatregelen wel weer anders worden, we moeten dat afwachten.
Zondag 26 december is de dienst in Gapinge, ook hiervoor graag
opgave van te voren.
We hopen dat we ondanks alle corona onzekerheid toch als kerkelijke
gemeenschap en mensen daar omheen gezegende kerstdagen mogen
hebben.

In memoriam

Pieternella Jobse-Dingemanse
Op 21 november 2021 is Pieternella Jobse Dingemanse overleden in
de leeftijd van 97 jaar. Zij was sinds 22 september 1987 weduwe van
Willem Jobse. Zij woonde op de Sandenburghlaan 12B in Veere. Zij was
op 19 juni 1924 op Grijpskerke geboren als tweede in een gezin van
acht kinderen. Ze doorliep de lagere school en daarna ging ze werken.
Tijdens de oorlog leerde ze haar man Willem Jobse kennen en in 1942
trouwden ze.
Ze vonden een huisje in Koudekerke waar twee kinderen zijn geboren.
Toen Walcheren onder water kwam te staan verhuisden ze naar Nieuw
en St. Joosland waar ze ook de hevige gevechten heeft meegemaakt. Na
de oorlog verhuisde het gezin Jobse naar Serooskerke, haar man werd
daar chauffeur bij zijn broer en zij zelf was druk met haar gezin, want
daar werden nog vijf kinderen geboren. In 1954 zijn ze vanwege het
werk naar Veere verhuisd en daar is de jongste geboren.
Toen de kinderen groter werden en de deur uit gingen kreeg ze
meer tijd voor zichzelf en daar genoot ze van. Ze was lid van de
vrouwenvereniging, volgde een cursus en nam ook orgelles. Toen haar
man ziek werd heeft ze een zware tijd gehad omdat hij veel zorg nodig
had. Hij is in 1987 overleden.
Nel Jobse was een sterke vrouw, die wist wat ze wilde en dat ook
onder woorden kon brengen zonder anderen te kwetsen, zo bleef ze
in haar kracht staan zonder op de voorgrond te treden, ze kon genieten
van de eenvoud van het bestaan en van datgene wat de kinderen,
kleinkinderen, familie, vrienden en andere mensen om haar heen voor
haar betekenden.
De laatste jaren gingen met vallen en opstaan, ze kwam in het ziekenhuis
terecht, moest revalideren in Ter Reede, en afgelopen herfst werd haar
gezondheid minder. Ik mocht haar regelmatig bezoeken maar zeker die
laatste periode werden de bezoekjes intenser. We spraken regelmatig
over kerk en geloof en bij één van de laatste bezoekjes gaf ze duidelijk
aan dat ze graag wilde dat ik psalm 108 met haar zou lezen. Vers 2 van
deze psalm vertelt eigenlijk precies hoe ze zich op dat moment voelde,
“mijn hart is gerust”. Heel bewust had ze deze psalm uitgezocht, in
dankbaarheid keek ze terug op haar leven vertelde ze. Ze had een
prachtig leven gehad. En ook dat komen we tegen in die psalm 108.
Vers 5 zegt, “hoger dan de hemel is uw goedertierenheid, tot aan de
wolken reikt uw trouw “.
Op die manier had ze God ervaren in haar leven. Dan is je hart gerust,
daar hoefde je geen grote moeilijke preken aan te verbinden, dit was
gewoon hoe zij het voelde en daarin vond ze ook haar vertrouwen.
Niet dat het altijd makkelijk was, maar op de één of andere manier
was Gods goedheid en trouw in haar leven zo sterk dat er steeds weer
mogelijkheden waren om verder te gaan. Ze was er ook van overtuigd
dat ze ook door de dood heen verder kon gaan, hoe precies, dat liet ze
aan God over. Op vrijdag 26 november hebben we in de Kleine Kerk van
Veere in de familiekring afscheid van haar genomen en haar begraven
op de begraafplaats in Veere. We willen de kinderen, kleinkinderen,
achterkleinkinderen en de verdere familie en bekenden Gods nabijheid
toewensen voor de komende tijd.
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Een beroep op de Predikant

tempo. Wat is wijsheid ? We hopen toch de diensten toegankelijk te
kunnen houden, zeker in de tijd rond Kerst, maar verplaatsen deze
allemaal naar de Kleine Kerk in Veere, waar we meer ruimte hebben.
Een dringend advies om de website en de afkondigingen goed in de
gaten te houden !
Tijdens de vergaderingen werden de begrotingen goedgekeurd
en daarna ter inzage in de kerk gelegd. Ook het collecterooster voor
het komende jaar is vastgesteld. Dit is een hele klus. In Veere is
Heleen Slingenberg benoemd als secretaris van het College van
Kerkrentmeesters van Veere en zijn we nog steeds op zoek naar een
penningmeester. Mocht u belangstelling hebben, laat het ons weten !

Afgelopen zomer ben ik er een poosje uit geweest met ziekteverlof
en ik ben toen gesprekken aangegaan met een aantal kerkelijke
instanties, die daar hun licht over konden laten schijnen. Ik heb
toen van verschillende kanten het advies gekregen om eerder dan
gebruikelijk een andere gemeente te zoeken. Dat was ook voor mijzelf
een teleurstellende ontwikkeling.
Ik heb toen contact gezocht met de classispredikant, die op de hoogte
was van mijn ziek-zijn en hij kon zich iets voorstellen bij dit advies.
Ik heb mij toen beroepbaar gesteld en kreeg al vrij snel contact met
een aantal gemeenten. Om eerder dan gebruikelijk een beroep aan te
mogen nemen heb je de toestemming van het breed moderamen van
de classis nodig. Deze heeft mij, na overleg met de classis predikant,
de toestemming verleend. Ik heb eind oktober hiervan de kerkenraden
op de hoogte gesteld. Eén contact met twee gemeenten, die samen
een fulltime predikant zochten, intensiveerde zich. Het gaat om de
Protestantse gemeente Ter Holten en de Protestantse gemeente Oldeen Nijeberkoop. Deze gemeenten hebben afgelopen week een beroep
op mij uitgebracht en omdat het goed voelt heb ik, samen met mijn
vrouw, besloten het beroep aan te nemen.
Natuurlijk is het verdrietig dat je tot dit besluit moet komen omdat je niet
vanuit dit oogpunt hier naar toe bent gekomen. Je kunt er wat dat betreft
heel veel woorden aan wijden maar omdat je met een aantal mensen
al wat langer hierover nadenkt en spreekt is dit voor mijn/ons gevoel
de beste beslissing, enerzijds m.b.t. mijn gezondheid en anderzijds ook
voor de gemeenten van Gapinge en Veere. Ik hoop dat we de tijd, dat
ik nog hier zal zijn als predikant, op een goede en plezierige manier in
mogen vullen en zeker een goede december maand met elkaar mogen
beleven en een positieve start van het nieuwe jaar. Mensen vragen dan
wanneer dit zijn beslag gaat vinden. Ondertussen hebben we daarover
ook vergaderd en we hebben besloten dat de afscheidsdienst zal zijn
op 16 januari in de ochtenddienst. Ik zal dan intrede doen op zondag 6
februari. In de week na 16 januari zullen wij dan verhuizen. Misschien
voelt dat als heel snel maar de overgang van de éne naar de andere
gemeente moet in ieder geval binnen drie maanden plaatsvinden en
de maand januari is een maand die zich daar ook voor leent, vandaar
dat voor deze datum is gekozen.

Ook dit jaar wordt er weer een kerststal geplaatst voor de Kleine Kerk.
Terwijl ik dit schrijf, wordt er druk gewerkt om een kameel en twee
koningen aan de kerststal toe te voegen en hopen we een mooie
verlichte ster boven de stal als blikvanger te plaatsen !
Ook ontstond het idee om, in navolging van een Lutherse traditie,
een paar keer ’s avonds een half uur buiten bij elkaar te komen om
te zingen, maar we hebben moeten besluiten om dit een jaar uit te
stellen. De mogelijkheid om thuis het Avondmaal te vieren, wordt
elders in dit blad toegelicht.
De kerkenraden wensen u alvast gezegende Kerstdagen !
Sylvia van Dam Merrett, scriba

Ds. Jouke Droogsma

Waar collecteren wij voor in december en
januari

Van de kerkenraad
Ik heb tot het allerlaatst gewacht om mijn verslag van de kerkenraad
in te dienen, in de hoop duidelijke informatie te verstrekken, maar
nu is het wachten op de persconferentie van morgen en kan alles nog
veranderen…Na de kerkenraadsvergaderingen van 1 (Gapinge) en
3 (Veere) november, hadden we besloten om het koffie drinken voor
de dienst voort te zetten, met wel een dringende vraag om zo snel
mogelijk (met koffie) te gaan zitten… Inmiddels zijn de voorzitters een
aantal keren bij elkaar gekomen en veranderen de richtlijnen op hoog

U kunt uw gift overmaken op het rekeningnummer van de Kerk of de
Diaconie. Deze staan vermeld op het laatste blad (colofon) van het
kerkblad. Graag erbij vermelden voor welke collecte uw gift bestemd is.

5 december

1e collecte: KIA Zending (Rwanda)
Wat begon als een opvangcentrum voor weeskinderen na de genocide
van 1994 in Rwanda, groeide uit tot een stevige organisatie voor
kinderen en verzorgers, die te maken hebben met hiv of kinderen die
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geen veilig thuis hebben. Kinderen worden thuis bezocht, krijgen hulp
op school. Verzorgers ontvangen steun met goed voedsel, inkomen en
een zorgverzekering. Via sport en spel leren kinderen omgaan met hun
ziekte. Want ook als je met hiv besmet bent, ligt er nog een hele toekomst
voor je.
Kijk voor meer informatie over dit project op
www.kerkinactie.nl/kinderenrwanda
2e collecte: Kerk

12 december

1e collecte: Kerk
2e collecte: Binnenlands diaconaat
In Nederland zijn ongeveer 45.000 kinderen uit huis geplaatst.
Ze maakten in hun jonge leven al té veel mee. In De Glind, een
klein dorpje in het midden van Nederland, kunnen 120 van deze
getraumatiseerde en kwetsbare kinderen wonen en werken aan hun
toekomst. In jeugddorp De Glind gelooft men sterk in de helende kracht
van een stabiel gezinsleven. Verspreid over het verder heel gewone
dorp staan 28 gezinshuizen waar deze kinderen een veilig thuis vinden.
Meer informatie over dit project op kerkinactie.nl/deglind

2 januari 2022

1e collecte: Kerk
2e collecte: Bloemengroet

9 januari

1e collecte:Diaconie
2e collecte: Kerk

16 januari

1e collecte: Kerk
2e collecte: Diaconie

23 januari

1e collecte: Voedselbank
2e collecte: Kerk

30 januari

1e collecte:: Kerk
2e collecte: Diaconie

19 december

Raam of spiegel (Léonie)

24 december

Weer een heuse kusthopper! Na de Walcherse, Braziliaanse en
Mozambikaanse kust, heb ik mijn tentharingen tijdelijk in Zuid-Afrika in
de grond geslagen.

1e collecte: Diaconie minima
2e collecte: Kerk
1e collecte: Stichting Ontwikkelingssamenwerking Veere
2e collecte: Kerk

25 december

1e collecte: Kinderen in de knel

Veel kinderen en jongeren staan er alleen voor in het leven zonder de
bescherming van volwassenen. Kerk in Actie zet zich in voor kinderen
en jongeren in kwetsbare situaties, zoals voor straatkinderen en
werkende kinderen. Hun rechten moeten nageleefd worden, zoals hun
recht op onderwijs. We stimuleren ook dat kinderen en jongeren een
rol krijgen in de kerk. Helpt u mee om het leven van kinderen in de
knel te verbeteren?
2e collecte: Kerk

26 december

1e collecte: Kerk
2e collecte: Diaconie

31 december

1e collecte: Diaconie
2e collecte: Kerk

Onlangs reden we vanuit Kaapstad naar de wijnlanden van de
Westkaap. Overal waar je keek, waren druivenstokken te zien met op
de achtergrond prachtige bergketens. Kilometerslang! We hadden
afgesproken met Manwuel, een kleurling, die met een Nissanbusje,
ingericht als bibliotheek, langs verschillende ‘farmschools’ rijdt. Dit zijn
scholen voor zwarte en gekleurde kinderen op ‘witte’ boerderijen. Alleen
al het opschrijven van deze zin, bezorgt me een soort kramp.. De grote,
enigszins charmant ogende boerderij ligt middenin de wijngaarden. De
bijbehorende arbeidershuisjes lijken hierbij vergeleken op legoblokjes.
En nog verder weg zijn soms hutjemutje de nodige golfplaten krotten
gebouwd. Manwuel bezoekt de scholen eens in de twee weken. De
kinderen mogen dan een boek uitzoeken om te lezen. Met Mozambique
als referentiekader, waar amper of geen kinderboeken zijn, vond ik dit
gaaf om te zien! In de mobiele bibliotheek zag ik op de planken zgn.
‘raamboeken’ staan in het Engels en Afrikaans.

Bij het lezen van een raamboek kijk je door het raam naar binnen in de
leefwereld van iemand anders. De farmkids op één van de scholen die we
bezochten, spreken thuis Xhosa. Ik was benieuwd of ze de Afrikaanse of
Engelse boeken begrepen en vroeg ze een stukje hardop voor te lezen.
Helaas bleek dat meestal niet het geval. Ik had ergens gelezen dat veel
zwarte en gekleurde kinderen juist ‘spiegelboeken’ nodig hebben:
boeken, in hun eigen taal, die iets spiegelen van hun eigen leefwereld.
Generaties lang zijn lokale talen en culturen als inferieur beschouwd
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door veel outsiders die Engels, Frans of Portugees met zich
meebrachten. De Banthu-talen zitten echter zéér ingenieus in elkaar!
Ontluisterend om te realiseren en te zien dat veel Afrikanen nu geloven
dat hun taal en cultuur er niet toe doen en zich het inferieure eigen
hebben gemaakt. Ik maakte hier in Kaapstad kennis met ‘Little Zebra’,
een NGO die als missie heeft om kinderboeken te maken in Afrikaanse
talen en zo bij te dragen aan wat ik haast zou noemen een vorm van
‘eerherstel’. Daarnaast is het kunnen lezen natuurlijk essentieel voor
onderwijs, maar hoe kun je leren lezen als er geen boeken zijn? Via
mijn contacten in Mozambique heb ik het inmiddels een spiegelboek
in het Cisena kunnen laten vertalen. Bij het zien van de tekst en de
prachtige illustraties kreeg ik al een brok in m’n keel. Laat staan wat
het zal doen met het kind wanneer dit een spiegelboek zal kunnen
lezen in zijn eigen taal!

In december is door de huidige coronasituatie
op 6 december géén maaltijd in de Korenmaat mogelijk.
Daarvoor in de plaats wordt op maandag 13 december de maaltijd
weer rondgebracht.

Kerstattenties

Zoals ieder jaar zullen de diaconieën van Veere en Gapinge
kerst-attenties rondbrengen binnen de gemeentes bij oudere
gemeenteleden. Ook dit jaar worden de attenties in Veere
rondgebracht door leden van de wijkteams. Dit hebben we gedaan
omdat we nog steeds met corona te maken hebben. In Gapinge
worden de attenties rondgebracht door de diaconie en ouderlingen.
Dit bij oudere gemeenteleden en alleenstaanden. Of we in Nieuw
Sandenburgh de kerstattenties kunnen rondbrengen is nog onzeker,
anders zullen de attenties overhandigd worden op 17 december en
zal het verzorgend personeel ze voor ons uitdelen.

Ik geloof dat deze ‘spiegelervaring’ van het jezelf zien en dus gezien
zijn ‘betekenisvolle letters van waardigheid’ zullen schrijven in je
levensboek. Gewoon niet vóór te stellen op Walcheren waar een
megagrote Zeeuwse bibliotheek staat en waar bij velen thuis in de
box al diverse sabbel- en knisperboekjes liggen, die soms nog geluid
maken ook.

Namens de gezamenlijke diaconieën,
David Pouwer

Ik ben bezig met de vertaling van nog 9 kinderboekjes die volgend
jaar gedrukt zullen worden. Verder is het hier een tijd van oriëntatie,
(onder-)zoeken en vragen stellen, veel papierwerk ook i.v.m. de
aanvraag van een visum en dat brengt soms ook wel wat zorgen met
zich mee. Hiernaast maak ik me een software programma, Bloom,
eigen waarmee locale mensen op een eenvoudige manier zelf
kinderboeken kunnen maken in hun eigen taal. Het is mooi hier in
Kaapstad, maar het is ook anders Afrika. Dat wist ik, maar toch.. Ik mis
soms dan ook het Afrikaanse leven op straat. En niet eerder heb ik me
zo vaak ongemakkelijk en beschaamd gevoeld bij het zien van hoe de
apartheidsgeschiedenis een heden tot gevolg heeft voor veel zwarte
en gekleurde Afrikanen.

Autodienst bij dienst in Veere
5 december :
12 december:
19 december:
25 december:
2 januari:
16 januari:
30 januari:
6 februari:

Onlangs reden we door de Karoo, een halfwoestijn. Fascinerend om te
zien hoe deze op sommige stukken in bloei stond. Bij een stop in een
dorp zag ik grote witte cactusbloemen en rook ik het heerlijke aroma
dat ze verspreidden. Het zou een bladzijde kunnen zijn uit zowel een
spiegel -als een raamboek: Bij tijden kun je, ondanks de stekeligheden
van het leven, bloeien op de plaats waar je bent. In ieder geval heb
je de potentie! En, zoals iemand zei, de zon schijnt óók door kleine
ramen. Maar daar hebben sommigen van ons dan weer een spiegel
voor nodig om dat te zien.

David Pouwer		
Editha Kraak
Harry Buiter
Rinus Boone
Cees Gideonse
Peter Wattel
Anke vd Berge
David Pouwer

		
		

Collecte-opbrengsten Kleine Kerk Veere
31 oktober:
31 oktober:
7 november:
7 november:

Hartelijke groet ! Léonie

5

Kerk 			
KiA Werelddiaconaat Ghana
Kerk 			
KiA Zending Guatemala

€
€
€
€

79,90
72,40
93,30
115,60

Kerkrentmeesters Veere

Ledenadministratie

Van zaterdag 15 januari tot zaterdag 29 januari 2022 doen weer
2.000 kerken mee aan Actie Kerkbalans.

Overleden:
10-09-2021 mevr. C. de Visser – de Visser, Vlissingen
10-10-2021 mevr. J. Wattel – Suurmond, Veere
27-10-2021 mevr. C. Francke – Wattel, Veere

Duizenden vrijwilligers zamelen geld in voor hun plaatselijke kerk.
Voor iedereen is de kerk op een andere manier van waarde. Parochies
en gemeenten krijgen geen subsidie. Om te kunnen bestaan hebben
kerken een financiële bijdrage nodig van hun leden. Zo blijven ze van
waarde voor hun leden en de samenleving. In de bovengenoemde
periode doen ook wij weer mee met de Actie en gaan de lopers weer
rond met de brieven om uw bijdrage op te geven voor 2022. Om in
verband met Corona zo veel mogelijk de vereiste afstand van 1,5 m te
waarborgen kan het handig zijn dat wij de enveloppen bij u in de bus
doen en dat u deze, nadat u heeft aangegeven wat u ons in 2022 wilt
schenken voor de kerk, weer terug bij de lopers in de bus wil doen. Zo
vermijden we vele contacten en krijgen we toch weer de enveloppen
binnen. Wilt u daaraan meewerken?

Ingekomen:
24-09-2021 mevr. A. Redert, Serooskerke
Verhuisd:
06-10-2021 dhr. L.B. Wondergem, Gapinge
09-11-2021 mevr. L.J. Coppoolse, Breda

Wie brengt de bloemengroet ?

Er is besloten om de bloemen uit de kerk voorlopig weer door de
dienstdoende ambtsdragers te laten bezorgen bij de dorpsgenoten.

De schoenendoosactie
Heeft u al een schoenendoos versierd en gevuld?
U kunt dit nog doen t/m 3 december 2021!

Wij zeggen u bij voorbaat alvast onze hartelijke dank.
Harry Buiter

NIEUWS UIT GAPINGE
Jarigen en jubilea in de maanden
december en januari
mevr. Louwerse-Kasse
hoopt op 18 januari 91 jaar te worden
mevr. Paauwe-Wondergem
hoopt op 19 januari 88 jaar te worden
dhr. Audenaert
hoopt op 30 januari 76 jaar te worden
dhr. en mevr. Goedbloed-Kievit
hopen op 18 december hun 40 jarig huwelijksjubileum te vieren

Op 3 december 2021 kunt u de schoenendoos
nog tussen 16.00 en 16.30 uur inleveren op
het adres: Dorpsstraat 9b te Gapinge.
Gelijk met het kleding inzamelen.
We hopen op een verrassende hoeveelheid schoenendozen.
De week daarop wordt alles opgehaald.

VANUIT DE DIACONIE VAN GAPINGE

Door de aangescherpte regels naar aanleiding van de coronabesmettingen is één en ander nog niet zeker waar de kerkdiensten
zullen gaan plaatsvinden.
Op de laatste zondagen was het een klein aantal mensen, die de
kerkdiensten mochten bezoeken.
Hierdoor is er dit jaar geen hoge collecteopbrengst te melden. We zijn
ook heel dankbaar dat we giften mogen ontvangen. Hieronder ziet u
de collecteopbrengsten en ontvangen giften van het tweede halfjaar
tot met zondag 21 november 2021
Namens de Diaconie van Gapinge
Tannie Gideonse - Moens

van harte gefeliciteerd en Gods zegen toegewenst !
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Collecten
Juli
25 juli:
Augustus
22 augustus:
September
Oktober
3 oktober:
10 oktober:
24 oktober:

kerk
Diaconie
Ontvangen giften

€ 76,05
€ 61,00
€ 148,00

kerk
Diaconie
Ontvangen giften

€ 63,20
€ 62,50
€ 125,00

Geen kerkdienst
Ontvangen giften

€ 20,00

kerk en Israël
Diaconie
PKN JOP
Diaconie
kerk
Diaconie
Ontvangen giften

€ 73,50
€ 75,20
€ 61,20
€ 49,95
€ 75,20
€ 74,50
€ 102,50

November
14 november: Werelddiaconaat Moldavië
Kerk
21 november: kerk
Bloemen

€
€
€
€

Door vrouwen te leren lezen en schrijven tellen ze mee in de
samenleving. Zo lezen ze voor uit de bijbel tijdens de kerkdiensten.
P3W helpt niet alleen vrouwen maar ook andere mensen in nood.
Waar de overheid niet verder gaat met helpen, gaat P3W verder met
helpen. Vrouwen in Papoea is één van de drie project-onderdelen van
Delta voor Indonesië.
Wilt u ook het project Delta voor Indonesië steunen?
Een gift is altijd welkom op de volgende bankrekeningnummers.
NL87 RABO 0365.2094.06 t.n.v. Diaconie Protestantse gemeente
Gapinge o.v.v. Vrouwen in Papoea.
NL82 RABO 0335.0616.05 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente
Veere o.v.v. Vrouwen in Papoea
of project Delta voor Indonesië.

VOOR DE KINDEREN
Projectlied Advent en Kerst

Wij bidden om verhalen
Wij bidden om verhalen
vol hoop en goede moed.
God laat zijn licht hier stralen,
Hij komt ons tegemoet.

35,95
34,60
39,65
59,15

Een boek met mooie woorden
met plaatjes en een lied:
Zo laat God van zich horen,
want Hij vergeet ons niet.

DELTA VOOR INDONESIË
De ZWO groepen en Zendings-en Evangelisatiecommissies zetten zich
in voor het project “Delta voor Indonesië” Op 27 november zou er een
“inspiratiedag” zijn. Deze heeft geen doorgang gevonden door de
coronamaatregelen. Wel was Meilany Alfonds uit Papoea in Nederland.
10 minuten geleden voordat ik dit stuk ging schrijven, hadden we een
Zoom meeting. Alle belangstellenden vanuit andere kerken in de Delta
Classis waren verbonden met elkaar.
Hierin sprak mevrouw Meilany over het werk van P3W.
P3W staat voor het trainen en ontwikkelen van vrouwen.
W staat voor Women = vrouwen.
Zij vertelde wat het werk van de organisatie is en hoe ze dat doen.
De organisatie bestaat al 60 jaar. In die jaren is er al veel bereikt.
Meilany zelf werkt 20 jaar bij de organisatie.
Haar werkzaamheden omvatten de administratie en het begeleiden
van projecten. Voor vrouwen is het nog steeds moeilijk om voet aan de
grond te krijgen.

Meilany Alfonds en Karin van de Broeke

tekst: Erik Idema
melodie: ‘Nu daagt het in het oosten’,
Liedboek 444

Wensboom
Pak een papier en pen en schrijf uw wens, groet of gedachte op dit
papier en hang deze in de Wensboom. Wie weet wordt uw wens of uw
gedachte voorgelezen in de kerk
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Uitnodiging
Advent en Kerst 2021

Het plakboek van Lucas
Lang geleden verzamelde Lucas verhalen, liedjes en beelden over Jezus.
Hij gebruikte ze om een boek te schrijven waarin hij het goede nieuws over Jezus
vertelde. In deze adventstijd gaan wij een kijkje nemen in het plakboek van Lucas!
Kom je ook naar de kerk om mee te kijken in het plakboek van Lucas?
Vanaf zondag 28 november is er 4 weken lang kindernevendienst.
Zoals het nu staat met de coronamaatregelen vinden deze diensten plaats
in de Kleine Kerk van Veere.
We steken de adventskaars aan in de kerk.
Misschien wil jij dit wel doen op één van de vier zondagen?
In de kindernevendienst luisteren we naar mooie verhalen en maken leuke knutsels.

Kom ook op Zaterdag 25 december om 11.00 uur naar de kerk in Veere!
Dan is het is 1e Kerstdag!
We verzamelen in de Korenmaat om 10.30 uur waar je, als je wilt,
je kan verkleden tot herder.
Wat doet een herder eigenlijk?
Oja ….. schrijf je allerliefste wens op een papier of maak een mooi knutselwerk met daarin
je wens en hang deze op tijdens de adventszondagen en/of op zaterdag 25 december in de
WENSBOOM in de kerk! Misschien wordt jouw wens wel voorgelezen!
Psstt….laat deze uitnodiging ook aan je ouders lezen!
Ook zij mogen een wens in de WENSBOOM hangen!
Groetjes van Jouke en Editha

Jouke - Tel: 0118 - 855191 - Email: dsdroogsma@gmail.com
Editha - Tel: 06 28314066 - Email: 10jack@zeelandnet.nl
Kijk op de website (https://pkn-gapinge-veere.nl/) of in het kerkblad waar de diensten plaatsvinden!!
Mochten de coronamaatregelen niet meer nodig zijn, dan kan de dienst ook in Gapinge zijn!
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KERKDIENSTEN GAPINGE & VEERE

Alle diensten beginnen om 10 uur (tenzij anders vermeld)

Graag vooraf aanmelden via de website of bij de scriba Sylvia.

De diensten zijn altijd online te beluisteren en te bekijken via Kerkdienstgemist.nl

5 december - 2e Advent
Veere
voorganger: ds. J.W. Steenbergen
collectes:
KiA Rwanda en Kerk

2 januari
Veere
voorganger: ds. Jouke Droogsma
collectes:
Kerk en Bloemengroet

12 december - 3e Advent Veere
Avondmaal
voorganger: ds. Jouke Droogsma
collectes:
Kerk
		
KiA Binnenlands diaconaat

9 januari
Gapinge
voorganger: ds. Jouke Droogsma
collectes:
Diaconie en Kerk
16 januari - Afscheidsdienst Jouke
Veere
voorganger: ds. Gerrit Klein
collectes:
Kerk en Diaconie

19 december - 4e Advent
Veere
voorganger: ds. Jouke Droogsma
collectes:
Diaconie minima en Kerk

23 januari - Avondmaal
Gapinge
collectes:
Voedselbank en Kerk

24 december Kerstnachtdienst - Grote Kerk
Veere		
22.30 uur 		
voorganger: ds. Jouke Droogsma
collectes:
SOV en Kerk

30 januari
Veere
collectes:

25 december - Kerstmorgendienst
Gapinge
9.30 uur
voorganger: ds. Jouke Droogsma		
collectes:
Kinderen in de knel en Kerk

6 februari
Veere
6 collectes:

25 december - Kinderdienst
Veere 		
11.00 uur

Kerk en Diaconie

Delta voor Indonesië en Kerk

Kerkdiensten in Nieuw Sandenburgh
Door de corona maatregels geen kerkdienst

26 december
Gapinge
voorganger: ds. T. Don
collectes:
Kerk en Diaconie
31 december - Oudejaarsdienst
Gapinge
19.00 uur		
voorganger: ds. Jouke Droogsma
collectes:
Diaconie en Kerk
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Redactie "Op Weg"

ADRESSEN VEERE

ADRESSEN GAPINGE

Kerkgebouw- Kleine Kerk

Dorpsstraat 25
4352 AB Gapinge

Kerkgebouw - Torenkerk

Kapellestraat 27
4351 AL Veere
tel: 0118-501436

Predikant

Ds. Jouke Droogsma
Baljuwstraat 1
4351 AR Veere
Tel: 0118 - 855191
Email: dsdroogsma@gmail.com

De Korenmaat
Kerkstraat 6
4351 AK Veere

Predikant

Ds. Jouke Droogsma
Baljuwstraat 1
4351 AR Veere
Tel: 0118 - 855191
Email: dsdroogsma@gmail.com

Voorzitter
Piet Aarnoutse
Gapingsedreef 5, 4352 SH Gapinge

PASTORAAT

Wijkteam buitengebied
Johan Luijk (ouderling)
Mariëlle en Jan-Peter Stevens
Margot corbijn (diaken)

tel: 06-23993974
tel: 0118-501477
tel: 06-53942497

Wijkteam Veere stad
Hugo de Ridder (ouderling)
Ellen Vooijs
Petra Schot (diaken)

tel: 06-36072898
tel: 0118-501020
tel: 0118-851453

Wijkteam Zanddijk
Tini Hengeveld (ouderling)
Jozien Vercouteren
David Pouwer (diaken)

tel: 0627585203
tel: 0631546674
tel: 0118-501784

Nieuw-Sandenburgh
C. Simons (Rozenhof)
Betsie Wattel (Diaken)
Thea de Bruin
Coby Louwerse

tel: 0118-466465
tel: 0647016894
tel: 0118 501688
tel: 0118 501318

Scriba
Sylvia van Dam Merrett
scribagave@pgveere.nl

tel: 0118-506025

Kosters
Heleen Boone
Fred Louwerse

tel: 0118-501794
tel: 06-27425987

Verhuur en beheer Korenmaat
Jan van den Broeke
verhuur@pgveere.nl

Scriba
Ab Paauwe
Weelweg 2, 4352 SM Gapinge

tel: 0118 - 592678
hofnieuwveerezicht96@gmail.com

Pastoraat
Coranne Sturm
Schotsehoek 2, 4352 AH Gapinge

tel: 06-43120957
corannestrurm@zeelandnet.nl

Koster
Jannie Paauwe
Schellachseweg 2a, 4352 AJ Gapinge

tel: 0118 - 591490

College van Kerkrentmeesters
Voorzitter
Arnold Eggink
tel: 0118 - 592165
Schellachseweg 2f - 4352 AH Gapinge ea.eggink@gmail.com
Penningmeester
Wim van Tatenhove
Dorpsstraat 3a, 4352 AA Gapinge
Rabobank Walcheren/Noord-Beveland
Rek.nr: NL35RABO0385.3539.44
(t.n.v. Protestantse Gemeente Gapinge)
Diaconie
Voorzitter
Lies Sturm

tel:0118-502151

Voorzitter kerkenraad
Harry Buiter
(voorzitter Veere en Combinatie)

tel: 06-53841938
hofgapinge@gmail.com

Penningmeester:
Tannie Gideonse
Zendings- en evang. commissie
Tannie Gideonse
Dorpsstraat 37, 4352 AB Gapinge
Rek.nr:NL87RABO0365.2094.06
o.v.v. Zendingsbijdrage
Ledenadministratie
Truus Looise

tel: 0118-501559

Autodienst
Koos van Tatenhove

Diaconie
Rekeningnummer: NL82RABO0335.0616.05
(t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Veere)

tel: 0118 - 596080
wmttn@zeelandnet.nl

tel: 06-26842951
joliebas@zeelandnet.nl
tel: 06 - 22840021
tel: 06 - 22840021
a.j.gideonse@hotmail.com

tel: 0118 - 591629
truus.looise@gmail.com
tel: 0118 - 596080
wmttn@zeelandnet.nl

Redactie kerkblad Gapinge
Jeannette Coppoolse,  		tel: 0118-501615
Meiwerfweg 3, 4352SC Gapinge
kerkbladgave@gmail.com		
		

College van Kerkrentmeesters
Harry Buiter ( Voorzitter)
tel: 0118- 506025
Ted van Dam Metette (penningmeester) tel: 0118 502151
Nel Heij (administrateur en ledenadministratie) tel: 0118- 501564

COLOFON

‘Op Weg’, uitgave jaargang 27/28 nummer 12-1

Collectemunten van € 1,00 per stuk verkrijgbaar door ronde bedragen
in veelvoud van 10 over te maken op NL79RABO0335.0649.57
(t.n.v. Protestantse Gemeente Veere) en aan te vragen bij de
penningmeester.
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informatieblad van de Protestantse Gemeente Veere
en Protestantse Gemeente Gapinge
website: www.pgveere.nl
Inleveradres kopij en eindredactie
Marianne Cleeren-Boone
tel: 06-13370916 / e-mail: kerkbladgave@gmail.com
Uiterste inleverdatum: 27 januari 2022
Lay out en opmaak: Adri Franke
Drukwerk: Drukkerij Klaassen

