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En gij mijn ziel bid het aan !
Het komt de schaduwen beschijnen…

Van harte bid ik u toe : “De vreed’ op aard en in uw ziel….”

Ds. Rob Poesiat, Kleverskerke. 
     

 Geef warmte door
Zoals we allemaal weten gaat het met 
steeds meer inwoners van Walcheren 
financieel niet goed. Door de hoge 
energierekening en allerlei kosten 
door de hoge inflatie, komen steeds 
meer mensen in financiële problemen. 
Orionis komt als bijstands-verstrekker en 
schuldhulpverlener middelen te kort om te helpen. De diaconieën 
van Walcheren hebben een overleg gehad met Orionis, hoe we als 
kerk hierbij kunnen helpen. Naast de jaarlijkse eindejaars-bijdrage 
in de vorm van bonnen voor de “Minima” willen we als diaconie 
extra geld beschikbaar stellen. Met dit geld kan Orionis mensen 
in financiële problemen extra ondersteunen. Daarbij hebben we 
uw hulp nodig !  Wilt u hiervoor een extra gift overmaken aan de 
diaconie onder vermelding van “Gift voor de Minima” ?  Mogelijk 
heeft u zelf de ontvangen energietoeslag niet nodig. Met uw 
bijdrage kunt u veel mensen een extra steun in de rug geven. U 
vindt de rekeningnummers van de diaconie op de laatste pagina 
van dit kerkblad.

Mogen we op u rekenen?
Diaconie Gapinge en Veere

De Schoenendoosactie
Heeft u al een schoenendoos versierd en gevuld?
U kunt dit nog doen t/m 5 december 2022!

Op 4 december kunt u de doos inleveren tijdens de kerkdienst in 
Veere of op 5 december  kunt u de schoenendoos nog tussen 16.00 
en 16.30 uur inleveren op  het adres Dorpsstraat 9b te Gapinge.

We hopen op een verrassende hoeveelheid schoenendozen.
Na deze datum wordt alles opgehaald.

Informatieblad Protestantse Gemeenten Veere en Gapinge

Meditatie
                                    

                  KERST 2022…..  KERST 2022…..

En weer zal het kerst zijn! 
Is het zo dat we met kerst in herhaling vallen? 
Wordt het eentonig?. Het is te hopen dat het zo niet is ! Het is nog 
nooit eerder  “kerst 2022” geweest.
U hebt nog nooit eerder op dit moment geleefd. Het is niet de eerste 
keer in uw leven dat u het kerstfeest viert ; maar het is wel de eerste 
keer dat u het “nu” viert. In dat “nu” kunt het feest als het ware voor 
het eerst vieren. Het kan in het “nu” tot een totaal nieuwe beleving 
worden. Voor velen onder ons zal de kerstviering ook werkelijk nieuw 
zijn. Daar zorgen de omstandigheden voor. In de achterliggende 
tijd is een geliefde heen gegaan. Er heeft een verhuizing plaats 
gevonden naar een “verzorgingshuis” of u bent kleiner gaan wonen 
; u bent sinds kort onder doktersbehandeling … er kan zoveel zijn 
waardoor de komende kerst in een geheel nieuw “licht”  komt te 
staan. Licht? Misschien ziet u de komende tijd wel donker in .
Gevoelens van weemoed overvallen u en de gedachte leeft: was 
deze maand maar voorbij!

Met kerstfeest staat het licht centraal
Licht in de duisternis.
We mogen er best aan denken dat Jezus in de kribbe ligt , als we dan 
ook maar goed tot ons door laten dringen dat het bij Jezus gaat om 
het “LICHT DER WERELD” We moeten Jezus niet lokaliseren in een 
geboortegrot en daarmee uit. We zouden juist met kerst, moeten 
denken aan de geweldige uitstraling die Jezus heeft … Als Hij het 
Licht der Wereld is  - en dat is Hij – dan mogen we er vanuit gaan dat 
wij in het Licht zijn .Daar waar u nu bent, bent u in het Licht.
U bent immers in de wereld waar Jezus het Licht van is. U zou er 
misschien goed aan doen om dat heel letterlijk te beleven. U bent 
met uw omstandigheden in het Licht ! Ik zou u willen uitnodigen 
om een kaars aan te steken.
Symbool van het Licht.
En als u zelf geen kaars aan kunt steken vooral goed in het oog te 
houden waar u kaarsen ziet branden. En dan denken aan het Licht dat 
om heen is, Christus-Licht! Het Christus -Licht verlicht en verwarmt.
Het ligt aan ons als wij niet zijn waar het Licht is .Het Christus-Licht is 
er dan wel maar wij hebben er ons voor afgesloten .
Wij laten ons bepalen door de duisternis ( oorlogen, etc,  etc, om ons 
heen ). Toen Jezus geboren werd sprak God voor de tweede keer: 
“Er zij Licht” maar nu Licht met een hoofdletter. Waarom zou u zich 
laten dicteren door de duisternis ? Waarom zou u duister leven niet 
in het Licht zijn ? “Daar is uit `s werelds duistre wolken, een Licht der 
lichten opgegaan.

Komt tot zijn schijnsel….



Boodschappenpakketten-actie PLUS
Door de energiecrisis zijn er heel wat mensen die het moeilijk 
hebben en maar nauwelijks de eindjes aan elkaar geknoopt krijgen. 
Deze mensen kunnen wel een steuntje in de rug gebruiken. De 
Voedselbank helpt daarbij. Ik wil de Voedselbank ondersteunen 
door weer te sparen voor boodschappenpakketten van de PLUS. 
Vanaf eind november krijg je bij de boodschappen  zegels hiervoor. 
Spaar je met me mee? 
Er komt een doos in de kerk te staan in Gapinge en in Veere, waar 
je de zegeltjes die je over hebt, in kunt doen. Je mag ze ook bij mij 
in de brievenbus doen.
Doe je weer mee ????

Betsie Wattel

Evensong 9 december 2022, Torenkerk 
in Gapinge
Waar vroeger deze bijeenkomst steevast op kerstavond werd 
gehouden, vieren wij deze op de vrijdagavond in de tweede week 
van Advent. Daarom hebben wij de liturgie aangepast aan de tijd 
van het jaar, en ook de opzet is veranderd. De lezingen worden in 
het Nederlands gelezen, de Carols zingen we in het Engels. Op 
de beamer staan de Engelse teksten van de lezingen, en er zijn 
papieren liturgieën met de lezingen in het Oekraïens.
We zingen bekende Carols en hopen zo aan ieders wensen 
tegemoet te komen.
Organist is Alexander Koole, organisatie Hans Soeting en Heleen 
Boone.
U bent allen welkom om 20.00 uur in de Torenkerk in Gapinge.

KerkXtra informatie
* Het boek dat we gaan lezen voor de boekbespreking op 
donderdagavond 30 maart 2023 is  Het gouden uur  van Wytske 
Versteeg. Aanvang 19:30 uur in de Torenkerk in Gapinge.

* De vertoning van de film ‘Chocolat ’is verzet naar 13 januari.
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Kerstattenties uitdelen in 
Nw Sandenburgh  
Als alles mee zit en corona er niet tussen komt, mogen wij, namens 
de diaconieën, weer de kerstattenties aan de bewoners in Nieuw 
Sandenburgh uitdelen.Bij het ronddelen kan het soms ook tot een 
gesprekje met de bewoners komen. Om daar tijd voor te hebben 
doen wij een beroep op diegenen die een handje mee willen 
helpen.
De kerstattenties worden op zaterdag 17 december vanaf 10:30 
uur rondgebracht.

Wie mee wil helpen graag contact opnemen met David Pouwer.
e-mail: dpouwer@zeelandnet.nl of  tel. 06-14357115

Kerst 2022
Het feest van licht en hoop!         
Op 25 december, 1e kerstdag om 
10:00 uur in de Kleine Kerk, 
willen we met elkaar, jong en oud, 
gemeentelid, Oekraïner, gast, 
vreemdeling en …… vieren dat Jezus
is geboren. In de dienst zal er veel 
aandacht voor de kinderen zijn. Er worden 
kaarsjes aangestoken, er wordt gezongen 
en er zal een kerstverhaal voor oud en jong verteld worden over 
hoop, vertrouwen en naastenliefde. 

Welkom !

De afgelopen weken is er flink vergaderd en werd de 
gemeente gehoord. Op 15 december   wordt hopelijk de 
samenwerkingsovereenkomst getekend. Daarna kan met 
zorgvuldigheid het beroepingswerk beginnen. 
 
Voor mijn bezoekwerk krijg ik veelal namen door via ouderlingen, 
diakenen en pastorale medewerkers. Maar belt u mij gerust voor 
uzelf of een ander! In de loop van de maanden zijn al heel wat 
contacten ontstaan. 
Voor sommige ernstig zieke gemeenteleden zal het misschien 
hun laatste Kerst zijn. Voor anderen de eerste of de zoveelste 
Kerst zonder hun dierbare. Zien we naar elkaar om, praktisch en 
door gebed. Ook voor diegenen die de pech van een ongeluk op 
straat hadden, en voor wie verhuist naar een zorginstelling en de 
bekende omgeving moet verlaten.   
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Na de diensten waarin we de overledenen gedachten, is 
het inmiddels Advent geworden.   De vele gastvoorgangers 
stemmen hun lezingen eigenlijk nooit onderling af. Daardoor 
zal het alternatieve rooster over 4 voor-moeders van Jezus uit de 
stamboom in Matteüs 1 (Ruth, Batseba, Rachab  en Tamar ) wel niet 
gelezen worden.  Die stamboom (bij Lukas gaat die tot op Adam) 
plaatst Jezus in zijn Joodse context. Hij komt niet uit de lucht vallen 
en landt dan  toevallig in Israël.  
In ‘Nu zijt wellekome’ staan de woorden: Gij komt van alzo hoge, 
van alzo veer. Nu zijt welgekomen van de hoge hemel neer. Dat 
drukt zijn herkomst van God uit, - zoals wij dat trouwens ook zeggen 
van onszelf - God is onze bron. Maar Jezus staat tegelijk in de lijn 
van Joodse geslachten, met mooie en minder mooie mensen. 
Jezus wordt binnengehaald als ’Zoon van David’, maar David is 
behalve dichter ook de moordenaar van Uria, de man van Batseba. 
Matteüs verbloemt dat niet in zijn stamboom. Zwarte bladzijden 
worden niet witgewassen. 
Jezus is geworteld in God én geworteld in een voorgeschiedenis. 
Dat zet aan tot nadenken ..

De dienst op Kerstmorgen zal een bijzondere dienst worden, 
daarover staat elders informatie in het kerkblad. Kerst zal dit 
jaar anders zijn andere jaren. Kerst met oorlog in Oekraïne (een 
Kerstbestand en misschien wel meer ...?) En in ons land, de 
thermostaat wat lager dan gewend.  
‘Vrede op Aarde’ zal dit jaar diep uit het hart van miljoenen klinken. 

In een liturgisch gebed voor Advent wordt gebeden: 
“de mens komt, 
waarin Gij U laat kennen.
Al wordt het donker dieper,
komt het licht er nauwelijks boven uit,
- uw licht zal komen   
en de aarde vervullen”.

Mij treft daarin: het donker wordt dieper en met het licht lukt het 
nog niet. Zo is het soms. 
Je wilt wel licht aansteken of een soort welbehagen naar je toe 
trekken en je goed voelen, maar het lukt niet. Het is niet te pakken. 
Mij treft ook hoe  verwachting verwoord wordt:  de mens komt 
waarin Gij U laat kennen.  Dan denk je aan het kind geboren toen 
in de voederbak in een harde wereld; je denkt aan kinderen die nu 
het licht zien - soms in een schuilkelder, dan je aan mensen waarin 
God zich laat kennen, mensen zoals wij.  

In de kersttijd gaat het gebed anders ( zoek de verschillen) :  
de mens is gekomen, 
waarin Gij U hebt laten kennen.
Al was het donker nog zo diep,
kwam het licht er nauwelijks boven uit,
- uw licht is gaan schijnen
en vervult heel de aarde.

Moge dat geloof en die hoop in ons zijn - ook in het Nieuwe jaar. 

Een hartelijke groet van Pim Steenbergen 

Op 21 November is overleden Jacoba van Oorschot-Louwerse in de 
leeftijd van 97 jaar. Zij is bij velen bekend als Tante Koos. 
In 1925 werd ze geboren in een boerengezin van 8 kinderen. 
Toen zij 13 jaar was stierf haar moeder. Met haar oudere zus Mina 
hield ze het huishouden draaiende. Door het water in ‘44 ging 
het gezin naar Middelburg en daar leerde zij Freek van Oorschot 
kennen .  Zij trouwden en gingen in Middelburg wonen. Freek was 
koopman, vooral in antiek.  Na de geboorte van een doodgeboren 
kindje bleef het echtpaar kinderloos. Het deed hen verdriet, maar 
ze genoten des te meer van contacten  met de neven en nichten. 
Het overlijden van Freek in 1994 was een enorme klap, maar ze 
ging moedig verder.
In 2014 verhuisde zij naar Nieuw Sandenburgh. Ze heeft daar 
een goede tijd gehad: liefdevolle zorg en ze was er ‘onder de 
mensen’. Want Tante Koos wilde graag alles weten van iedereen. 
Bingo beheerste als ze als de beste. En van het ringrijden was zij 
de grootste fan. Van vroeg in de ochtend tot het schoonspuiten 
van de straat: Tante Koos was erbij.  Op de muur van haar kamer 
verzamelde ze afdrukken van haar verjaardag: een muur vol! In 
augustus werd zij heel zwak. Ze praatte de laatste maanden steeds 
minder. Rustig is zij uit het leven weggegleden.  Ze kerkte vele 
jaren in de Hofpleinkerk en had steun aan het geloof. Zij kende 
de liederen van Johannes de Heer en sloeg nooit een ´muzikale 
fruitmand´ van de EO over. Boven haar bed hing vele jaren het lied 
´Tel uw zegeningen, Tel ze alle, één voor één . In het spoor van dat 
lied hebben we tijdens het afscheid in de Torenkerk in Gapinge 
Psalm 103 gelezen:  Prijs de Heer, mijn ziel en vergeet niet één 
van zijn weldaden.  Daarna hebben we haar begraven bij haar man 
Freek in Middelburg. 
Van het gezin is nu alleen mevrouw Alewijnse-Louwerse in leven. 
We wensen haar,  schoonzus mevrouw Louwerse- Janse en de 
nichten en neven van Tante Koos een dankbare herinnering toe.  

Ds. Pim Steenbergen 

Nieuws uit de kerkenraad
De kerkenraad vergaderde gezamenlijk op 7 november. Een 
feestelijke bijeenkomst omdat we twee nieuwe leden welkom 
konden heten (Géke Kloosterman en Heleen Stolwijk, beide 
ouderlingen kerkrentmeesters Veere) maar ook namen we afscheid 
van Harry Buiter.
Petra Schot heeft het stokje van Harry overgenomen als voorzitter 
van de kerkenraad van Veere en inmiddels is bekend dat Heleen 
en Géke een duovoorzitterschap zullen vormen van het College 
van kerkrentmeesters.De vergadering stond geheel in het teken
 van de samenwerkingsovereenkomst en het beleidsplan die door

   In memoriam   In memoriam
      Jacoba van Oorschot - Louwerse 



de commissie samenwerking zijn voorbereid. Het uitgangspunt 
juichen we toe: Samen waar het kan, afzonderlijk waar het 
noodzakelijk is. De kerkenraden groeien steeds meer naar elkaar 
toe en ook de kerkdiensten worden steeds beter bezocht! Het voelt 
steeds meer als één. Desondanks blijven we twee gemeenten en 
is het belangrijk om dit niet uit het oog te verliezen. 
Na een korte pauze gingen we in twee groepen uit elkaar om de 
begrotingen te bespreken. In Veere vormt de eventuele verkoop 
van de pastorie een punt, waar we het niet helemaal met elkaar 
eens zijn. Voors en tegens en de onzekerheid of een nieuwe 
predikant wel of niet in de Baljuwstraat zal willen wonen… 
Beide onderwerpen zijn op de gemeenteavonden van 23 
november (Gapinge) en 24 november (Veere) aan de gemeente 
voorgelegd. De verslagen van beide gemeenteavonden vindt u 
elders in het kerkblad.

Sylvia van Dam Merrett, scriba

Collectemunten
bericht van beide colleges van kerkrentmeesters
In de gezamenlijke vergadering van de colleges van kerkr-
entmeesters hebben we onder andere gesproken over de 
collectemunten. In Veere wordt veel gebruik gemaakt van 
collectemunten, in Gapinge minder. Door het succes en doordat 
er soms voor grote bedragen munten besteld worden, dreigt 
er een tekort aan munten te komen. De waarde van de munten                   
(€1,-) is misschien niet meer van deze tijd. Er zullen nieuwe 
munten besteld worden in een andere kleur met een waarde van 
€2,-.  Collectemunten kunnen besteld worden door overmaking 
van het gewenste bedrag op het rekeningnummer van de kerk 
van Veere. Bij de mededelingen graag vermelden welke munten 
er besteld worden, die van €1,- of van €2,-. Binnen twee weken 
zullen de gewenste munten thuisbezorgd worden.
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Op maandag  5 december  en maandag  9 januari  is er weer een 
kompasmaaltijd,  om  18.00 uur in de Korenmaat in Veere  
Wil je meedoen en heb je nog niet eerder meegedaan, dan kun je je 
opgeven bij Willy Koppejan of Els Breel.

De inloopmorgens zijn de komende tijd op dinsdag 
20 december en 17 januari. Het is een ochtend waar, naast
het gezellig samen zijn, thema’s of onderwerpen uit kerk 
en samenleving met elkaar besproken worden. 

Iedereen uit Gapinge, Veere of die hier te gast is, is hiervoor
van harte uitgenodigd. Deelname is niet aan een leeftijd 
gebonden. Er kunnen altijd onderwerpen aangedragen 
worden voor een volgende bijeenkomst. 

De inloopmorgen begint om 10 uur 
en duurt tot ca. 12 uur. 

Autodienst naar Kleine Kerk
4  december:  Editha Kraak
18  december:  Petra Schot
25  december: Rinus Boone

1  januari:  David Pouwer
15  januari:  Cees Gideonse
29  januari:  Peter Wattel 
5  februari:  Anke van den Berge

   NIEUWS UIT VEERE

U vindt er o.a. kerststukken en kerstkransen U vindt er o.a. kerststukken en kerstkransen 
Fairtrade koffie, thee, wijn, chocolaFairtrade koffie, thee, wijn, chocola
    kerstkaarten, sieraden, kaarsen,     kerstkaarten, sieraden, kaarsen, 

mutsen, sjaals, sokken, diverse soorten jammutsen, sjaals, sokken, diverse soorten jam
mooie en bijzondere kerstcadeaus met een verhaal!    mooie en bijzondere kerstcadeaus met een verhaal!    

Verwarmd terras met veel lekkernijenVerwarmd terras met veel lekkernijen
                                                                                        

    W    WEES WELKOM  EN ONDERSTEUN DE GOEDE DOELENEES WELKOM  EN ONDERSTEUN DE GOEDE DOELEN

  Dé plaats om VERANTWOORD 
           kerstinkopen te doen!

vrijdag 9 december vrijdag 9 december 
19.00 - 21.00 uur19.00 - 21.00 uur

zaterdag 10 december zaterdag 10 december 
10.00 - 17.00 uur10.00 - 17.00 uur

Kleine Kerk Veere

Deelnemers zijn: KIA groep PGVeere, Zulu Aid, Soroptimist International, 
Gain, Wereldwinkel Serooskerke, Stichting Ontwikkelingssamenwerking Veere

© foto: A3Franke



Actie Kerkbalans
In januari doet onze gemeente mee aan de Actie Kerkbalans 
2023. Tijdens deze actieperiode zullen we u als kerkleden om 
een financiële bijdrage vragen, zodat we ook in 2023 kunnen 
doen waar we als kerk voor staan. Het thema van de Actie is ‘Geef 
vandaag voor de kerk van morgen’. Want ook in de toekomst willen 
we samen kerk-zijn en naar elkaar omzien. Van betekenis zijn voor 
mensen die verdieping en ontmoeting zoeken. Uitnodigend zijn 
voor jonge mensen die hun leven nog voor zich hebben. 
Daar hebben we uw steun bij nodig. Want als kerk krijgen we geen 
subsidie. De financiële bijdrage van onze leden is noodzakelijk om 
te kunnen bestaan. Vandaar dat we onze gemeenteleden ieder jaar 
om een bijdrage vragen. 
Tussen 14 en 28 januari ontvangt u daarom een brief met het 
verzoek om bij te dragen. We hopen dat we weer op u mogen 
rekenen! Dankzij uw bijdrage kan de kerk van waarde blijven voor 
al haar leden en plannen maken voor de toekomst. 

Namens het college van kerkrentmeesters
Heleen Slingenberg

Opvang Oekraïners in de pastorie
In het oktobernummer van Op Weg schreven we over de verhuizing 
van de fam. Balitska vanuit de particuliere opvang, de pastorie, naar 
een gemeentelijke opvang.  Op dinsdag 22 november was er een 
officieel moment; met het hele gezin werd de sleutel ingeleverd.  
De moeder van het gezin had haar dank aan de gemeente, voor 
het gebruik van de pastorie, op papier gezet. Zie de ongewijzigde 
tekst hieronder.

‘Toen onze vrienden ons uitnodigden om naar Nederland te 
komen, hadden we veel gedachten over hoe het zou zijn, waar 
we zouden wonen, wat voor soort mensen ons zouden omringen, 
maar we wendden ons tot God en gingen. Toen we hier kwamen, 
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Wie brengt de bloemengroet in Veere
4  december: fam. Koppejan
18  december: dhr. P. Bliek
25  december: mevr. M. Joustra

1  januari: fam. Baas
15  januari:  fam. Wattel
29  januari:  fam. Buiter
5  februari: fam. Heij

BOEKEN  GEZOCHT !!!!
Als KIA groep willen we weer deelnemen aan de Adventsmarkt op 
9 en 10 december 2022. We willen dan weer boeken verkopen 
voor het project “Delta voor Indonesië” en dan specifiek voor 
een betere toekomst voor straatkinderen op Java. Wilt u alvast 
de boeken die in goede staat zijn bewaren of afgeven bij Betsie 
Wattel  tel: 0647016894. Mocht u er veel hebben en wilt u dat 
ze opgehaald worden dan kunt u bellen met Fred Louwerse tel: 
0627425987.
Alvast bedankt!

KIA groep
Anneke Gideonse, Davine Keersemaker, 

Fred Louwerse en Betsie Wattel

Collecteopbrengsten Kleine Kerk
30  oktober:  kerk    € 184,00
  diaconie    € 155,30
6  november:  kerk    € 140,65
  KiA Guatemala   € 177,10

College van Kerkrentmeesters
In de vorige editie van Op Weg is het al genoemd: het college is weer 
op volle sterkte door de komst van de nieuwe kerkrentmeesters 
Heleen Stolwijk-Coppoolse en Geke Kloosterman. Met elkaar 
hopen we ons in te zetten voor een ‘gezonde’ gemeente.
In de laatste vergadering van het college is Heleen C. gekozen als 
voorzitter en Geke als vicevoorzitter. 



ontmoetten we veel vriendelijke, sympathieke mensen die hun 
zaken achterlieten en hun spullen gaven, zodat we ons hier goed 
en comfortabel konden voelen, zodat we ons thuis voelden, of zelfs 
beter. Ik dank God voor het sturen van zulke mensen voor hun 
vriendelijke harten die overlopen van liefde voor de behoeften 
van anderen. Jullie, 8 maanden geleden, leefden vreedzaam, zelfs 
niemand dacht dat ze zich op een dag zouden moeten verenigen 
en complete vreemden zouden moeten helpen. We zijn jullie erg 
dankbaar voor de zorg, warmte en opoffering die jullie ons hebt 
getoond. Jullie hebben ons de ware liefde van Christus getoond 
zonder iets terug te vragen. We hebben 7 maanden in dit prachtige 
huis gewoond. We vragen God en zullen hem blijven vragen om 
ieder van jullie te zegenen, om aan ieder van jullie 100 keer meer 
terug te geven dan wat ons is gegeven. En wij zullen op onze beurt 
ook proberen nuttig voor u te zijn, vriendschappelijke betrekkingen 
te onderhouden, want nu kunnen we u niets anders noemen dan 
onze vrienden.’

Op de website (www.pkn-gapinge-veere.nl) meer foto’s en 
informatie.

Verslag van de gemeenteavond van de 
Protestantse Gemeente Veere op 24 
november 2022 in de Korenmaat te Veere
Petra Schot, voorzitter, opent de vergadering en heet alle aanwezige 
gemeenteleden van harte welkom. Zij leest Lied 500 en gaat voor 
in gebed. De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

Verslag gemeenteavond 22 maart 2022 
Er zijn twee tekstuele opmerkingen, deze zijn bij de secretaris 
bekend. Het verslag wordt goedgekeurd en vastgesteld.

Presentatie Samenwerkingsovereenkomst en Beleidsplan 
Hugo de Ridder presenteert namens de kerkenraad de 
samenwerkingsovereenkomst en het beleidsplan. De opdracht aan 
de commissie Samenwerking was: onderzoek de samenwerking 
tussen de beide gemeenten, hoe gaat het nu en wat kan er 
beter. “We zijn meerdere keren bij elkaar geweest waarbij er fijne 
gesprekken gevoerd zijn om elkaar te leren kennen, het vertrouwen 
terug te vinden en de pijnpunten te benoemen”. Uitgangspunten 
voor de hernieuwde samenwerking zijn:

We zijn één geloofsgemeenschap
Samen waar het kan, afzonderlijk waar noodzakelijk
*   Waar afzonderlijk te nemen besluiten invloed hebben    
     op de samenwerking, deze pas nemen ná overleg in de 
     gemeenschappelijke kerkenraad.
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*   We werken optimaal samen zonder te fuseren.
*   We gebruiken beide kerkgebouwen en de Korenmaat.
*   We presenteren ons als één geheel met de naam: Protestantse   
     Gemeenten Gapinge-Veere (b.v. website, kerkblad enz.)
*   Al het gemeentewerk is gemeenschappelijk, met enkele eigen 
     accenten per kern.
*  De gemeenschappelijke kerkenraad behartigt de taken en 
    bevoegdheden voor beide gemeenten, behalve bevoegdheden 
    die verbonden zijn met de rechtspersonen.
*  De colleges, werk- en taakgroepen zullen zoveel als mogelijk 
    samenwerken in gemeenschappelijk verband, met uitzondering 
    van daar waar het noodzakelijk is. 

Uitgangspunt is om half december het beleidsplan en de 
overeenkomst door beide kerkenraden vast te stellen. Vervolgens 
moeten, zoveel als mogelijk gezamenlijk, de Plaatselijke 
Regeling voor zowel Gapinge als Veere worden opgesteld én een 
Samenwerkingsovereenkomst voor het beroepen van een  predikant. 
Hierin (staat concreet) wordt beschreven dat de nieuwe predikant in 
één geloofsgemeenschap komt met 2 wijken: Gapinge en Veere.

Naar aanleiding van de Samenwerkingsovereenkomst worden de 
volgende vragen/opmerkingen/toelichting gegeven:
-met verdeelsleutel 3:1 wordt bedoeld 75% Veere en 25 % Gapinge, 
gebaseerd op het huidige aantal leden. Mogelijk dient dat later 
(bij een stijging of daling van ingeschreven gemeenteleden) 
aangepast te worden. Daarbij wordt de vraag gesteld: waarom geen 
verdeelsleutel op basis van het aantal leden? Dit is eerder door de 
classis vastgesteld en werkt al jaren goed.
-de verdeelsleutel gaat niet op voor het aantal ambtsdragers
-er wordt gesproken over drie gebouwen, 2 kerken en de Korenmaat. 
Hoe zit het met de pastorie?

Naar aanleiding van het Beleidsplan worden de volgende vragen/
opmerkingen/toelichting gegeven
-  profielschets van de gemeente moet nog opgemaakt worden.
-  streven is 2 bossen bloemen in de dienst en die op eenzelfde   
   manier financieren
-  graag in beleidsplan opnemen hoe aandacht wordt gevraagd voor 
   duurzaamheid. Hierbij zowel aandacht voor kerk, medemens als 
   natuur en milieu (groene kerk)
-  beide colleges van kerkrentmeesters vinden een verdeelsleutel 3:1 
   voor collectes ingewikkeld en moeilijk werkbaar.
-  Waarom één gezamenlijk financieel potje. Huidige boekhouding 
   is inzichtelijk en transparant. Waarom veranderen als het goed 
   gaat?
  Complimenten worden uitgesproken voor het werk dat de 
   commissie heeft verricht!!

Voorstel tot verkoop pastorie
Voorstel kerkenraad tot verkoop van de pastorie wordt door het 
College van Kerkrentmeesters toegelicht door Heleen Slingenberg 
(bij afwezigheid van Cees Gideonse die wegens ziekte verhinderd is 
en e.e.a. op schrift heeft gesteld). Advies van het College is om woning 
te verkopen. Vanuit de gemeente is overwegend positief gereageerd 
op het voorstel. Aandacht wordt gevraagd voor de huisvesting als op 



dhr. Audenaert 
hoopt op 30 januari 77 jaar te worden.

dhr. Walraven 
hoopt op 4 februari 76 jaar te worden

dhr. en mevr. Sturm-Geldof 
hopen op 17 december hun 40 jarig huwelijksjubileum te vieren.

dhr. en mevr. Folcherts-Goossen 
hopen op 22 december hun 50 jarig huwelijksjubileum te vieren.

Van  harte  gefeliciteerd  en  Gods  zegen  toegewenst !

Wie brengt de bloemengroet 
11  december:  fam. Folcherts – Goossen   
8  januari:  fam. Goedbloed – van der Welle
22  januari:  fam. Sturm- Dominicus

Open Kerk op dinsdagmiddag in 
Gapinge
In de afgelopen maanden juli en augustus was de kerk open en was 
iedereen welkom.

Vorige jaar waren er enkele bijzondere momenten, hoogte punten. 
U kon ze vorig jaar lezen.
Dit jaar waren die er minder.
Of toch… enkele wil ik hier noemen.
Een gesprek tussen mensen van verschillende kerken die elkaar 
in de kerk ontmoetten gaan in gesprek over symbolen, die in de 
kerk aanwezig zijn. Dan merk je de heel verschillende beleving van 
mensen ten opzichte daarvan. Ik heb dan altijd wat moeite met de 
negatieve oordelen, die mensen daar soms over uiten.
En die ene middag dat er familie van Snouck Hurgronje op bezoek 
kwam. Er kwam een stukje geschiedenis naar boven.  Anna Helena 
Snouck Hurgronje is op 18 – 11- 1837  in Gapinge geboren. 
En was de dochter van notaris Adriaan Isaäc Snouck Hurgronje 
die in de weg, die naar deze familie is genoemd, op het buiten 
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termijn wordt overgegaan tot beroepen van een dominee en voor 
het project Thuisgevers (om statushouders er voor een periode van 
6 maanden in te huisvesten). De kerkenraad zal in december een 
besluit nemen.

Begroting Kerk 2023
De concept begroting voor de Kerk wordt door de penningmeester 
van het College van Kerkrentmeesters, Willy Huijbregtse, 
toegelicht. 2022 eindigt positief nu de pastoraatskosten gering 
zijn. Het belegd vermogen is dit jaar niet positief geëindigd.
Aandachtspunten en opmerkingen zijn: vanaf januari verhoging 
energiekosten, levend geld wordt minder door natuurlijk verloop, 
eventuele verkoop pastorie is onzeker. Op dit moment is nog niet 
duidelijk voor welk percentage een predikant wordt beroepen. Er 
is in de begroting uitgegaan van 80%. Vermoedelijk zal daarom 
2023 minder positief eindigen.
De kerkenraad zal de begroting op 15 december a.s. vaststellen.

Begroting Diaconie 2023
De begroting van de Diaconie wordt, na een toelichting door Petra 
Schot (ivm ziekte penningmeester David Pouwer) goedgekeurd en 
vastgesteld.

Rondvraag
Er wordt aandacht gevraagd voor de stand van zaken m.b.t. de 
verbouwing van de Korenmaat, de temperatuur in de kerk (die 
inmiddels met 2 graden naar beneden is bijgesteld), fleece-dekens 
in de kerk, bij extreme kou uitwijken naar Gapinge, waarom de 
kerkdiensten niet in de Bode staan vermeld en waarom er nog 
steeds gecollecteerd wordt bij de uitgang en niet in de dienst. 
Complimenten worden uitgesproken over de website van de kerk 
en diensten online.

Sluiting
Sluiting wordt verzorgd door ds Pim Steenbergen. 
We zingen lied 320 uit het oude liedboek en na een korte stilte 
wordt afgesloten met het gezamenlijk Onze Vader.

   Nieuws uit Gapinge

Jarigen en jubilea in december en januari
dhr. Mesu 
hoopt op 12 december 76 jaar te worden.

mevr. Louwerse-Kasse 
hoopt op 18 januari 92 jaar te worden.

mevr. Paauwe-Wondergem
 hoopt op 19 januari 89 jaar te worden.



woonde. De familie Snouck Hurgronje behoort tot de Nederlandse 
adel. De familie was op zoek naar de wortels van hun voorouders. 
Tevens kwamen oud dorpsgenoten op bezoek. Ik kende ze uiteraard 
niet.Al deze ontmoetingen en verhalen waren waardevol en het 
was weer goed om dit te doen.
Als u zin heeft ook even langs te komen, al is het voor praatje, voel 
u welkom op dinsdagmiddag tussen 13.30 en 16.00 uur.

Adri Gideonse

Diaconie  van  Gapinge                                                                                
In juli kreeg u het overzicht van de collectes in de maanden januari 
t/m april 2022.  Voor de Nieuwbrief van oktober stond het overzicht 
van de collectes in de maanden mei t/m augustus klaar. Alleen is 
bij de verzending naar de redactie iets misgegaan. Daarna was ik 
met vakantie en heeft de publicatie niet plaats kunnen vinden.                                           
Alsnog onderstaand het overzicht.

Collectes en giften
 in de periode 
mei t/m augustus
26  mei:  1e collecte Diaconie   €   31,10
 2e collecte Kerk  €   26,20
29  mei:  1e collecte Diaconie  €108,40
 2e collecte Kerk   €   71,40
26  juni:  1e collecte Kerk  € 120,36
 2e collecte Binnenlands 
 Diaconaat Migranten   € 113,10
31  juli:  1e collecte Diaconie  € 102,45
 2e collecte Kerk   €   74,63
28  augustus:  1e collecte Diaconie  €   59,90
 2e collecte Kerk   €   50,00

Verder zijn er giften binnen gekomen voor: Diaconie € 160,00

Dankbaar  -  Dankbaarheid                                                                         
Vorige maand hebben we stilgestaan bij dankdag. In december 
kijken we terug naar het afgelopen jaar en zeggen vaak “wat ben ik 
dankbaar” Danken kun je als je bereid bent in te zien wat goed en 
rechtvaardig is. Zo kun je dankbaar zijn als je kunt genieten van de 
natuur. Maar ook dat we vakantie mogen vieren. Dankbaarheid is 
blij zijn met wat je ontvangt. Laten we wel eens in onze omgeving 
blijken dat we dankbaar zijn? 
Ook is daarbij het kritische kijken in je omgeving.  Als je 
dankbaar leeft gaat er een wereld voor je open.   Velen kijken 
naar het komende jaar vol twijfels en maken zich zorgen.                                                                        
De gezondheid of de geldzorgen en…vult u zelf maar aan.                                                                                                                                             
De vraag komt misschien op je pad van hoe kan ik soberder leven. 
Moet ik toch biologisch blijven kopen of toch maar dat goedkopere 
artikel. Dat is verantwoordelijk leven.Hoe gaan we met de zaken 
om. In de diaconie doen we dit in feite ook.   We zijn dankbaar 
dat mensen aan ons denken met giften.   Zo kunnen we weer 
andere mensen helpen die het veel minder hebben dan wij. 
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Maar ook kijken we verantwoord naar de doelen die we steunen.                                                                    
De giften die we overmaken. Dit maakt ons blij en kunnen we 
zeggen dat we dankbaar zijn. In de volgende nieuwsbrief leest u 
meer hierover. 

Collectes en giften in de periode 
september t/m november 
25 september 1e collecte hulppot Leonie Dieleman € 251,36
 2e collecte Kerk   €   83,40
9 oktober:  1e collecte Kerk   €   60,26
 2e collecte Pakistan   € 130,05
23 oktober:  1e collecte Kerk  €   82,40
 2e collecte Diaconie   €   87,75
13 november:  1e collecte Werelddiaconaat Colombia  €   87,50
 2e collecte Kerk   €   78,10
20 november:  1e collecte Kerk   €   94,10
 2e collecte Diaconie  €   95,65

Verder zijn er giften binnen gekomen voor:  Diaconie € 60,00

Namens de diaconie van Gapinge
Tannie Gideonse

Verslag van de ledenvergadering van de 
Protestantse Gemeente Gapinge
op woensdag 23 november 2022 in de Torenkerk te Gapinge.

1. Opening: De voorzitter opent de vergadering met het lezen van 
“Van U is de toekomst” naar aanleiding van Mattheüs 28:16-20 en 
gaat voor in gebed. Hij heet iedereen van harte welkom.
2. Vaststelling agenda: De agenda wordt zonder wijzigingen 
vastgesteld.
3. Ingekomen stukken en/of mededelingen: Er zijn geen ingekomen 
stukken en/of mededelingen.
4. Verslag van de ledenvergadering van 24 februari 2022: 
- N.a.v. punt 6 : Voor het College van Kerkrentmeesters is er in 
principe genoeg aan 1 ouderling-kerkrentmeester en 2 leden. 
De andere personen kunnen als adviseur optreden. Zij kunnen 
daarnaast ook andere functies binnen de gemeente vervullen.
- N.a.v. laatste alinea: “Wat betreft de vorderingen voor 1 
gezamenlijke uitvoering van het kerkblad”:
Inmiddels is er weer een gezamenlijk overleg geweest en is het plan 
opgevat om weer stappen te ondernemen voor een gezamenlijke 
uitvoering van het kerkblad.
- Is het een idee om te bekijken om de samenwerking met 
Vrouwenpolder, Serooskerke en Kleverskerke weer op te pakken? 
Zij, de gemeenten Vrouwenpolder, Serooskerke en Kleverskerke, 
hebben aangegeven zich op de ontstane situatie te bezinnen.
1. Presentatie door de commissie samenwerkingsovereenkomst:
De opdracht was: Onderzoek de samenwerking tussen de beide 
Gemeenten, hoe gaat het nu en wat kan er beter. We zijn meerdere 
keren bij elkaar geweest waarbij er fijne gesprekken gevoerd zijn 
om elkaar te leren kennen, het vertrouwen terug te vinden en de 
pijnpunten te benoemen.



Antw.: Deze hebben ter inzage gelegen bij de penningmeester en 
dit is 2x afgekondigd.
- Wanneer kunnen we gaan beroepen? Antw.: De stukken die nu 
gepresenteerd zijn moeten nog getekend worden. Dan moet er nog 
een profielschets gemaakt worden en een beroepingscommissie 
samengesteld worden. Voor het maken van de profielschets 
moeten we zeker de tijd nemen en er zorgvuldig mee omgaan 
zodat er iemand beroepen wordt die ook in de gemeenten past.
- Komt er nog iets terug voor de bomen die in de kerktuin gekapt 
zijn. Antw.: Er is een plan gemaakt en dat wordt t.z.t. bekend 
gemaakt. We zijn er mee bezig.
3. Sluiting:
- We zingen samen lied 971 en Pim Steenbergen sluit met gebed.

Waar collecteren wij voor in de maanden 
december en januari
U kunt uw gift overmaken op het rekeningnummer van de Kerk of de Diaconie.  
Deze staan vermeld op de website van de kerk of op het laatste blad ( colofon)  
van het kerkblad.  Graag erbij vermelden voor welke collecte uw gift bestemd is.  

4 december
1ecollecte:
Werelddiaconaat– Syrische 
vluchtelingen  Miljoenen 
Syriërs zijn hun land 
ontvlucht en onder meer 
terecht gekomen in de 
buurlanden Libanon, Jordanië en Irak. Vluchtelingen leven daar 
in extreme armoede en proberen zo goed en zo kwaad als dat 
kan een nieuw bestaan op te bouwen. Vaak is dat lastig, omdat 
zij geen werk kunnen vinden. Daarom ondersteunt Kerk in Actie 
Syrische vluchtelingen en arme lokale families met een opleiding 
in sectoren waar veel vraag is naar personeel, of met het opzetten 
van een eigen bedrijf. De economische en politieke crisis maken 
dat steeds meer inwoners van Libanon moeite hebben om rond 
te komen. Voor Syrische vluchtelingen is het extra moeilijk werk 
te vinden en inkomen te vergaren: zij mogen officieel alleen in 
de landbouw, bouw of schoonmaak werken. Veel vluchtelingen 
werken daarom in het informele circuit, tegen lage lonen en onder 
slechte arbeidsomstandigheden. Bovendien zoeken ook steeds 
meer Libanezen uit wanhoop hun toevlucht tot deze informele 
baantjes.
2e collecte:   Kerk

11 december
1ecollecte:   Kerk
2e collecte:  Binnenlands diaconaat – Vrolijkheid in AZC Nederland. 
Een op de drie vluchtelingen die naar Nederland komen is 
jonger dan achttien jaar. Ze hebben vaak nare ervaringen achter 
de rug en hun bestaan in Nederland is nog jarenlang onzeker. 
Stichting De Vrolijkheid organiseert wekelijks meer dan honderd 
kunstactiviteiten in bijna dertig asielzoekerscentra. Dans, theater, 
muziek, nieuwe media en beeldende kunst zijn instrumenten om 
de veerkracht van de jonge azc-bewoners te versterken en hun 
talenten tot bloei te laten komen.
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Uitgangspunten voor de hernieuwde samenwerking zijn: 
We zijn één geloofsgemeenschap
Samen waar het kan, afzonderlijk waar noodzakelijk
* Waar afzonderlijk te nemen besluiten invloed hebben 
op de samenwerking deze pas nemen ná overleg in de 
gemeenschappelijke kerkenraad.
* We werken optimaal samen zonder te fuseren.
* We gebruiken beide kerkgebouwen en de Korenmaat.
* We presenteren ons als één geheel met de naam: Protestantse 
Gemeenten Gapinge-Veere (b.v. website, kerkblad enz.)
* Al het gemeentewerk is gemeenschappelijk, met enkele eigen 
accenten per kern.
* De gemeenschappelijke kerkenraad behartigt de  taken en 
bevoegdheden voor beide gemeenten, behalve bevoegdheden 
die verbonden zijn met de rechtspersonen.
* De colleges, werk- en taakgroepen zullen zoveel als mogelijk 
samenwerken in gemeenschappelijk verband.

Het beleidsplan en de samenwerkingsovereenkomst worden 
verder niet toegelicht, een ieder heeft deze thuis door kunnen 
lezen.
Vragen/opmerkingen bij het beleidsplan:
Het beleidsplan geeft vertrouwen in elkaar en dat we elkaar 
als vrienden/broeders en zusters in Christus zien. Punt 4: 
Collectes houden met daarbij de financiële verdeling volgens de 
verdeelsleutel 3:1, ongeacht waar de collecte gehouden wordt. Dit 
zorgt ervoor dat er meer werk gedaan moet worden en is praktisch 
niet handig en veel werk. Vanuit de werkgroep hebben we gedacht 
om zoveel mogelijk samen te doen, en zoveel mogelijk consequent 
één geloofsgemeenschap te zijn zodat je je niet te gast voelt bij de 
ander. Er zijn in het land al voorbeelden dat het wat collectes betreft 
wel kan, we kunnen daar gebruik van maken. De beide diaconieën 
worden niet apart genoemd omdat zij al nauw samenwerken. Voor 
wat duurzaamheid betreft, daar zullen we nog stappen in moeten 
en kunnen maken.Bij punt 2 staat “In onze profielschets…….” 
Deze profielschets moet nog gemaakt worden.

Note: De concepten Beleidsplan en Samenwerkingsovereenkomst 
zijn gemaakt om zo nauw mogelijk samen te werken.

Vragen bij de Samenwerkingsovereenkomst:
Hierover zijn geen vragen en/of opmerkingen.
Nog een extra toelichting:
Naast deze 2 documenten komen er nog 2 documenten achteraan 
t.w. een Plaatselijke Regeling van zowel Veere als van Gapinge. 
Deze moeten opnieuw gemaakt worden.
En een Samenwerkingsovereenkomst voor het beroepen van de 
predikant. Hierin staat concreet dat de nieuwe predikant in één 
geloofsgemeenschap komt met 2 wijken Veere en Gapinge.

De voorzitter bedankt de samenwerkingsgroep voor de uitleg en 
hun inzet.
2. Rondvraag:
- Er is op het dorp een KIA collecte gehouden en op dit moment 
loopt de actie Schoenendoos en er is inbreng van de kerk bij 

Welzijn Veere. Dit alles wordt zeer positief ervaren.
- Waarom hebben we de financiële stukken van de kerk niet gezien? 



18 december
1e collecte:   Cadeaubonnen Minima 
Ieder jaar rond december verenigen de diaconieën van Serooskerke, 
Vrouwenpolder, Gapinge en Veere zich om iets te betekenen voor 
de mensen aan de onderkant van de samenleving. Zeker in deze 
moeilijke tijd hebben deze mensen het hard nodig en kunnen ze 
een extraatje goed gebruiken. Van Orionis krijgen we door hoeveel 
alleenstaanden en gezinnen er per plaats zijn. De diaconie van één 
van de gemeentes zorgt dan voor de cadeaubonnen en Orionis 
zorgt dat ze in december verdeeld worden. Dit jaar krijgen ze 
allemaal een HEMA cadeaubon.  
2e collecte:   Kerk

24 december
1e collecte:   Stichting Ontwikkelingssamenwerking Veere
Wij zouden heel blij zijn als wij, net als vorig jaar, weer een groot 
aantal extra grote klamboes zouden kunnen laten maken door de 
kleermakers in de grote stad Serrekunda in Gambia. Onder elke 
klamboe slapen minimaal 3, maar vaak wel 4 of 5 kinderen. Één 
klamboe kost €9,-  De meeste malaria slachtoffers vallen onder de 
zwangere vrouwen en kinderen van 0 tot 5jr. Vandaar dat we hier 
ook dit jaar weer veel aandacht aan willen besteden.
De maanden november en december, net na de regentijd, als er 
nog veel regenwater moet verdampen en er broeiplekken ontstaan 
waar de malariamug gedijt, vinden de meeste besmettingen 
plaats. Het is veel  beter én goedkoper om malaria te  voorkomen, 
dan veel geld te besteden aan de medicijnen om deze dodelijke 
ziekte te genezen. Het zou geweldig zijn als we de kleermakers in 
Serrekunda de komende tijd veel werk kunnen bezorgen!
2e collecte:   Kerk

25 december -  Kerst
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. Help mee 
om het leven van kinderen in de knel te verbeteren. 
2e collecte:    Kerk

31 december   Oudjaar
1e collecte:   Diaconie
2e collecte:   Kerk

1 januari  2023
1e collecte:   Kerk
2e collecte:   Bloemengroet

8 januari
1e collecte:   Diaconie
2e collecte:   Kerk
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15 januari
1e collecte:   Kerk
2e collecte:   Diaconie

22 januari  - Avondmaal
1e collecte:   Stichting Leergeld 
Leergeld  richt zich op  het voorkomen van sociale uitsluiting 
van kinderen uit gezinnen met minimale financiële middelen, 
door deze kinderen weer mee te laten doen aan binnen- en 
buitenschoolse activiteiten. Leergeld biedt kansen aan kinderen in 
de leeftijd  van 4 tot 18 jaar om te kunnen deelnemen aan binnen- 
en buitenschoolse activiteiten Het kan hierbij gaan om activiteiten 
voor kinderen op het gebied van onderwijs, sport, cultuur of welzijn, 
zoals meedoen aan schoolreisjes, muziekles of lid worden van een 
sport- of scoutingvereniging. Leergeld biedt deze kinderen daarmee 
een springplank, waardoor zij opbloeien, kennis en vaardigheden 
ontwikkelen en eigenwaarde krijgen.   
2e collecte:   Kerk

29 januari
1e collecte:   Kerk
2e collecte:    Diaconie

5 februari
1e collecte:   Werelddiaconaat – Pakistan   
Op 1 februari was het 70 jaar geleden dat de watersnoodramp 
plaatsvond. Pakistan was een van de landen die meteen te hulp 
schoot door geld in te zamelen. Mooi om, ook na zo’n lange tijd, 
iets terug te doen voor de mensen in dit Zuid-Aziatische land die nu 
ónze hulp nodig hebben.
In Pakistan ondersteunt Kerk in Actie de organisatie  AWARD die 
jongeren, onder wie schoolverlaters, helpt met  vakopleidingen 
en leningen.  Award begeleidt de jongeren na hun  opleiding bij 
het opzetten en  uitbouwen van een eigen bedrijf.  Ook helpt zij 
jongeren die een  universitaire studie willen volgen  zich  voor te 
bereiden op de  toelatingstest die daarvoor geldt. De organisatie 
wil jongeren niet alleen economisch zelfstandig maken: ze brengt 
ook jongeren  met verschillende religieuze  achtergronden bij 
elkaar, waardoor het onderlinge begrip toeneemt.
Wat betekent dit project  voor Sana Amanat? “Na de middelbare 
school begon ik aan een kunstopleiding,  maar mijn familie is zo 
arm dat ik hiermee moest stoppen.  Toen hoorde ik dat AWARD 
een gratis training mobieltjes  repareren voor meisjes aanbood. 
Mijn familie vond het niks:  mannenwerk, zeiden ze. Maar ik heb 
de training met succes afgerond en werd door AWARD geholpen 
om mijn eigen  reparatiewerkplaats te starten. Ik ben de eerste 
vrouw in  Pakistan met een reparatielab voor mobiele telefoons. 
Vrouwen en meisjes uit de hele omgeving brengen hun mobieltjes 
voor  reparatie bij mij, omdat ze ze zich in mijn werkplaats 
veilig voelen en ook weten dat hun gegevens veilig zijn.”
2e collecte: Kerk
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4  december -  2e Advent 
 Veere  Commissie Bijzondere Diensten
thema:  ‘Over dromen en je schoen zetten’
collectes:   Werelddiac.-Syrische vluchtelingen 
  en Kerk 
 
11  december - 3e Advent
Gapinge 
voorganger:  dhr. Hans Soeting  (Gapinge)
collectes:   Kerk en Binnenl.diaconaat-
  Vrolijkheid in AZC

18  december - 4e Advent 
Veere      
voorganger:  ds. M. van der Veer  (Zierikzee)
collectes:   Cadeaubonnen Minima   en  Kerk

24  december - Kerstnachtdienst   22.30 uur 
Veere 
  m.m.v. Veere’s Genoegen
voorganger:  ds. M.J. Wisse   (’s Heer.Arendskerke)    
collectes:   S.O.V.  en  Kerk   

25  december - Kerst
Veere 
voorganger:  ds. Pim Steenbergen   (Middelburg) 
collectes:   Kinderen in de Knel  en  Kerk  
 
31  december Oudjaar  19.00 uur
Gapinge 
voorganger:  ds. J.C. van de Putte  (Zierikzee)    
collectes:   Diaconie  en  Kerk

1  januari  Nieuwjaar   10.30 uur
Veere    10.00 koffiedrinken !
voorganger:  ds. M. van der Veer  (Zierikzee)
collectes:   Kerk  en  Bloemengroet  

8  januari 
Gapinge 
Voorganger:  dhr. Hans Soeting    (Gapinge) 
collectes:   Diaconie  en  Kerk

15  januari 
 Veere 
Voorganger:  mw. L. Slabbekoorn-de Muijnck
    (Driewegen)
collectes:   Kerk  en  Diaconie

22  januari  -  Avondmaal
Gapinge    
voorganger:  ds. Gerrit Klein  (Veere)  
collectes:   St. Leergeld  en  Kerk

22  januari  dienst met en voor mensen 
  met een beperking 14.30 uur 
Gapinge voorganger: dhr. Hans Soeting
   
29  januari  
Veere 
voorganger:  ds. G. Ruitenburg
collectes:   Kerk  en  Diaconie

5  februari 
Veere 
voorganger:  ds. R. Poesiat  (Kleverskerke)
collectes:   Werelddiaconaat Pakistan  en  Kerk

Kerkdiensten in  Nieuw Sandenburgh  
aanvang: 14.30 uur  
4 december  
voorganger:  dhr. A. Gideonse
18 december   
voorganger:   dhr. H. Soeting
24 december  Kerstdienst 
voorganger:   dhr. K. Simons   
8 januari   
voorganger:   dhr. J. Almekinders
22 januari  
voorganger:   ds. G. Klein
5 februari 
voorganger:   dhr. K. Simons

KERKDIENSTEN  GAPINGE  &  VEEREKERKDIENSTEN  GAPINGE  &  VEERE
Alle diensten beginnen om 10 uur (tenzij anders vermeld)Alle diensten beginnen om 10 uur (tenzij anders vermeld)

De kerkdiensten worden zowel in  Veere als Gapinge gehouden. 
Alle diensten zullen worden uitgezonden via “Kerkdienstgemist.nl”  

Meer info: www.pkn-gapinge-veere.nl



ADRESSEN GAPINGE 
Kerkgebouw - Torenkerk
Dorpsstraat 25
4352 AB  Gapinge

Predikant
vacant

Bijstand pastoraat: 
ds. J.W.(Pim) Steenbergen
Middelburg                                                    tel: 0118-553765
E-mail: jw.steenbergen@planet.nl

Voorzitter
Piet Aarnoutse
Gapingsedreef  5, 4352 SH Gapinge tel: 06-53841938
 hofgapinge@gmail.com
Scriba
Ab Paauwe tel: 0118 - 592678
Weelweg 2, 4352 SM Gapinge hofnieuwveerezicht96@gmail.com

Pastoraat
Ab Paauwe tel: 0118 - 592678
Weelweg 2, 4352 SM Gapinge hofnieuwveerezicht96@gmail.com

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 tel: 0118 - 596080
 wmttn@zeelandnet.nl
Rabobank Walcheren/Noord-Beveland 
Rek.nr: NL35RABO0385.3539.44
(t.n.v. Protestantse Gemeente Gapinge)

Diaconie 
Voorzitter
Lies Sturm tel: 06-26842951
 joliebas@zeelandnet.nl
Penningmeester:
Tannie Gideonse tel: 06 - 22840021

Zendings- en evang. commissie
Tannie Gideonse tel: 06 - 22840021
Dorpsstraat 37, 4352 AB Gapinge a.j.gideonse@hotmail.com 
Rek.nr:NL87RABO0365.2094.06   o.v.v. Zendingsbijdrage

Ledenadministratie
Truus Looise tel: 0118 - 591629 
 truus.looise@gmail.com
Autodienst
Koos van Tatenhove tel: 0118 - 596080
 wmttn@zeelandnet.nl
Redactie kerkblad Gapinge
Jeannette Coppoolse,    tel: 0118-501615
Meiwerfweg 3, 4352SC Gapinge  kerkbladgave@gmail.com 

COLOFON
‘Op Weg’, jaargang 28 - nummer 12 -jaargang 29 - nummer 1 
informatieblad van de Protestantse Gemeente Veere 
en Protestantse Gemeente Gapinge
website: www.pkn-gapinge-veere.nl
Inleveradres kopij en eindredactie
Marianne Cleeren-Boone
tel: 06-13370916 / e-mail: kerkbladgave@gmail.com
Op Weg van februari verschijnt 4 februari  2023
Uiterste inleverdatum: 26 januari 2023
Lay out en opmaak: Adri Franke 

ADRESSEN VEERE
Kerkgebouw
Kleine Kerk
Kapellestraat 27
4351 AL Veere
tel: 0118-501436

De Korenmaat
Kerkstraat 6
4351 AK Veere

Predikant
vacant
Bijstand pastoraat: 
ds. J.W.(Pim) Steenbergen
Middelburg tel: 0118-553765
E-mail: jw.steenbergen@planet.nl

Pastoraat
Wijkteam buitengebied
Johan Luijk (ouderling) tel: 06-23993974
Mariëlle en Jan-Peter Stevens tel: 0118-501477
Margot Corbijn (diaken) tel: 06-53942497

Wijkteam Veere stad
Hugo de Ridder (ouderling) tel: 06-36072898 
Ellen Vooijs tel: 0118-501020
Petra Schot (diaken) tel: 0118-851453

Wijkteam Zanddijk
Tini Hengeveld (ouderling) tel: 0627585203
Jozien Vercouteren tel: 0631546674
David Pouwer (diaken) tel: 0118-501784

Nieuw-Sandenburgh
C. Simons (Rozenhof) tel: 0118-466465
Betsie Wattel (diaken) tel: 0647016894
Coby Louwerse tel: 0118 501318

Scriba
Sylvia van Dam Merrett tel:0118-502151
scribagave@pgveere.nl

Voorzitter kerkenraad
Petra Schot tel: 0118-851453

Kosters
Heleen Boone tel: 0118-501794
Fred Louwerse tel: 06-27425987

Verhuur en beheer Korenmaat
Jan van den Broeke tel: 06-22304293
verhuur@pgveere.nl

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

College van Kerkrentmeesters
Heleen Stolwijk-Coppoolse (voorzitter)  tel:  06-42295233      
Géke Kloosterman (vicevoorzitter)    tel:   0118- 506025
Heleen Slingenberg (secretaris) tel:  06-55700388
Willy Huijbregtse  tel:  0118 502081
penningmeestercvk@pgveere.nl 
Nel Heij (administrateur en ledenadministratie)   tel: 0118- 501564

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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