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Weken van bezinning en nadenken heeft zijn beslag gekregen 
in de samenwerkingsovereenkomst, het beleidsplan en 
uiteindelijk in de profielschetsen van gemeente en predikant. 
Dat schept duidelijkheid en wat rust. Hopelijk wordt binnen 
niet al te lange tijd dan een predikant(e) gevonden die Ja-
zegt tegen onze gemeente. 
Ondertussen heeft zo’n vacaturetijd wel het voordeel dat je het 
gemeentewerk met elkaar doet - improvisatie en creativiteit 
in de gemeente wordt dan aangeboord.. En die is er - heb ik 
gemerkt. En bovenal de wil om samen geloofsgemeenschap 
te zijn én iets te betekenen voor  dorp en stad. 
De opzet van het pastoraat is wat gestroomlijnd en de 
groothuisbezoeken staan op de rol. 

Vanuit het pastoraat kan ik melden dat Mevrouw Riet Wattel 
uit Gapinge is gaan wonen in Nieuw-Sandenburgh. Blijven 
wonen in haar huis was onmogelijk geworden. 
Mevrouw Kwekkeboom uit Middelburg woont nu in Hof 
Mondriaan en Mevrouw Wondergem uit Gapinge verblijft 
tijdelijk in Hof ‘t Seijs 

We wensen hen goede moed en vertrouwen toe in hun 
nieuwe omgeving.

Mevrouw Martina de Buck- Cevaal  overleed in december, zie 
elders voor het in memoriam.
In Nieuw Sandenburgh zijn overleden de heer Leunis 
Adrianus Dekker op 24 januari en op 25 januari mevrouw 
Jacoba Flipse – Geldof. Een in memoriam van mevrouw 
Jacoba Flipse – Geldof treft u elders in het kerkblad aan, een 
in memoriam van de heer Leunis Adrianus Dekker komt in 
het volgende kerkblad.

Robbert Blok kwam ongelukkig ten val en brak zijn enkel 
(op wat een gezellig avondje uit zou worden). De enkel is 
geopereerd. We wensen hem geduld toe! 
Mevrouw de Rooij-Roose is na een ziekenhuisopname 
gelukkig weer thuis.
 
Over de diensten in de veertigdagentijd met de vele 
gastvoorgangers kan ik alleen iets zeggen over de viering op 
aswoensdag.

Informatieblad Protestantse Gemeenten Veere en Gapinge

Meditatie
IS HET VAN DE KONING OF VAN DE TIRAN?
… beproef de geesten of zij ‘uit God’ zijn …   1 Johannes 4: 1

Iedere ketter heeft zijn letter, maar dat zegt nog niets over zijn 
gelijk! Een woord dat in de ene situatie een weg wijst, kan in 
een andere situatie juist het verkeerde woord zijn. Wat in de 
mond van de een vertrouwenwekkend klinkt, komt met een 
kleine variatie uit de mond van een ander over als iets wat 
inperkt. 

Denk hierbij aan boeken als Knielen op een bed violen van 
Jan Siebelink of Een vlucht regenwulpen van Maarten ’t Hart. 
Hierin worden woorden uit de bijbel gebruikt, vaak ook nog 
letterlijk geciteerd, maar door de manier waarop ze gebruikt 
worden, roepen ze een wereld van dwang en angst op. Als je 
nauwkeurig vergelijkt met de wijze waarop ze in de bijbel zelf 
gebruikt worden, blijken ze in hun tegendeel te zijn verkeerd.

Ook in onze eigen levensgeschiedenis hebben mensen 
woorden gesproken die ons diep beïnvloed hebben. Dat kan 
ten goede, maar ook ten kwade zijn. Veel hangt af van hoe 
degene die ze sprak zelf was. Was iemand altijd angstig en 
bezorgd? Was hij autoritair of hij had hij echte aandacht voor 
mij?

In de bijbel staat het verhaal van de verzoeking in de woestijn. 
De boze fluistert Jezus allerlei woorden in, bijbelwoorden zelfs, 
maar ze zijn bedoeld om Hem op het verkeerde been te zetten. 
Het is dus altijd oppassen, zelfs met op zichzelf juiste woorden.

In de eerste eeuwen van het christendom is een beeld bedacht 
hoe je daarvoor op je hoede kunt zijn. Een geldwisselaar in 
vroeger tijden moest altijd goed opletten bij het wisselen van 
munten, anders was hij in de kortste keren failliet. Één van de 
dingen waar hij op lette was de afbeelding op de munt. Een 
munt kan van weliswaar van goud zijn, maar als de beeltenis 
die er op staat niet klopt, is er toch iets mis. Zo is in geestelijke 
zaken steeds de vraag: staat iets dat ons als waardevol of 
gezaghebbend overgeleverd wordt de beeltenis van de 
Koning of misschien juist die van de tiran? God is onze ware 
koning, maar iets kan ook afkomstig zijn van de boze en die 
wil ons altijd tiranniseren. 

Iemand kan nog zulke aannemelijke dingen lijken te zeggen, 
maar de mentaliteit kan die van de dwingelandij zijn. Zoiets 
kan zelfs doorwerken in een hele gemeenschap. Daarom is het 
altijd goed om te onderscheiden en je af te vragen: staat op de 
munt de beeltenis van onze Koning of die van de tiran? 

ds. Johan Beijer, consulent Vrouwenpolder



Aswoensdag 
Op woensdag 22 februari beginnen is het Aswoensdag, het 
begin van de veertigdagentijd,  veertig vastendagen. 
Hoe zit het ook alweer? 
Als je telt vanaf Aswoensdag tot Pasen kom je op 47 dagen, 7 
dagen teveel dus. De oplossing is: op de zondagen (inclusief 
de 7e van Paaszondag) wordt er niet gevast, maar wordt er 
gevierd en genoten!  Dat vasten kan de vorm hebben van 
‘ietsje minder’: vleeseten, shoppen en verstrooiing, maar ook 
in de vorm van ‘íetsje meer’: aandacht voor een ander, de 
natuur, stilte en bezinning - innerlijk ruimte maken. 

In vele protestantse kerken wordt Aswoensdag gevierd. Dat 
willen we ook dit jaar weer doen. In Gaping  en  Veere is ermee 
begonnen net vóór de coronatijd en vorig jaar in 2022 is de 
draad weer opgepakt. Deze  viering is nog niet ‘íngeburgerd’ 
in de gemeente, maar de kerkenraad wil het eerst de kans 
geven om zich te laten ontwikkelen. 

Omdat er geen vespers zijn in de veertigdagentijd, kan 
de viering van Aswoensdag midden in de week een goede 
gelegenheid zijn om de voorbereidingstijd op Pasen in ons 
leven vorm te geven. Dat kan natuurlijk ook op de eerste 
zondag van de veertigdagen, maar juist zo’n viering midden 
in de week zet je temidden van dagelijkse besognes even ‘op 
scherp’.  

In de dienst kan ieder die het wil naar voren komen om 
het kruisteken te ontvangen, gemaakt van as. As drukt uit:         
‘stof zijt gij en tot stof zult gij wederkeren’. Het roept het besef 
van vergankelijkheid in ons wakker, of van berouw en tekort 
schieten. Maar het kruisje betekent ook dat wij geroepen 
worden om met Christus op te staan uit alle mogelijke 
vormen van dood. Wie zijn we? 
Broos en kwetsbaar, maar ook : mensen van God. 
De viering is in de vorm van een kort avondgebed en is 
voorbereid door de taakgroep bijzondere diensten.  
Woensdag 22 februari  19.30 uur  in de Torenkerk in Gapinge.  

Een hartelijke groet van Ds Pim Steenbergen
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Op 11 december is overleden mevrouw  Martina de Buck - 
Cevaal, zij werd 92 jaar.  Zij werd geboren in Ritthem en zij 
bleef het enigste kind op de boerderij, waar ze als meisje de 
oorlog en de inundatie meemaakte. De beelden daarvan zijn 
haar altijd bijgebleven. Ze hield niet erg van het boerenleven 
en ging al jong in dienst (o.a. in de Campveerse toren)
Ze trouwde met Cor de Buck, opgeleid als timmerman en 
architekt. Ze kregen drie jongens en gingen in Veere wonen 
Vier jaar geleden overleed Cor. 
Zij stond actief in het leven, onderhield de contacten met haar 
(schoon) familie, volgde de kleinkinderen op Whatsapp en  
bezocht altijd de ouderensoos. Zij genoot van haar leven op 
de Markt in Veere. 
In november, na een wandeling op straat,  bleek haar 
hart heel zwak te zijn. De verwachting was dat zij t.z.t. zou 
verhuizen naar Nieuw Sandenburgh, maar dat bleek niet 
meer nodig. In besloten kring is zij gecremeerd. In een 
dienst van dankbaarheid voor haar lange leven werd Lied 
247: Abide with me (Blijf mij nabij)  ten gehore gebracht. 
Wij wensen haar zonen en hun families, haar zwager en 
schoonzussen een dankbare herinnering aan hun moeder, 
oma en schoonzus toe. 

Ds. Pim Steenbergen 
 

Woensdag 25 januari overleed Koos Flipse-Geldof, in de 
leeftijd van 94 jaar. Zij werd in 1928 geboren als middelste 
kind in een gezin van zeven kinderen op een boerderij bij 
Serooskerke.  Ze werkte al jong op de boerderij mee. Haar 
vader stierf jong; op zijn veertigste.  Na de oorlog kreeg zij 
een relatie met Willem Geldof van de naastgelegen tuinderij 
- een relatie voor het leven. Het echtpaar kreeg drie kinderen. 
Ze woonden in Nieuwland en vooral in Veere, waar haar man 
Willem o.a. werkzaam was in het (motor)onderhoud van 
schepen. Koos werkte volop mee in de zaak, kocht onderdelen 
in, deed de administratie en catering: de pauze voor de 
werkers markeerde zij door te blazen op een scheephoorn 
en snel vulde de keuken zich met koffiedrinkers. Zij hield van 
duidelijkheid, van ‘aanpakken’, van ‘Ja is Ja en Nee is Nee’.  Zij 
was sociaal, nooit om een woordje verlegen. Het tuinhek was 
daarvoor een strategische plek. 
Over haar emoties sprak ze nauwelijks, daarin was ze gesloten. 
Een zware tijd was de periode dat Willem dementeerde en 

   In memoriam   In memoriam
         Martina de Buck – Cevaal  

   In memoriam   In memoriam
         Jacoba Flipse-Geldof
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tenslotte zeven jaren in Der Boedde verbleef. Ze bezocht 
hem trouw. Na zijn overlijden in 1997 pakte ze de draad op. 
Ze bezocht de kompasmaaltijden en had menige vriendin in 
Veere. Hartproblemen maakten haar minder mobiel. Al die 
tijd woonde ze samen met zoon Willem Jan, een goed op 
elkaar ingespeeld koppel. 
In december vorig jaar werd ze opgenomen in Nieuw 
Sandenburgh. Haar uitzicht in bed was de foto met kinderen 
en (achter) kleinkinderen.  Dat beurde haar op, terwijl ze haar 
naderende einde nuchter onder ogen zag. Ze geloofde dat 
“de Heer wel zal zorgen voor mij”. We lazen aan haar ziekbed 
en tijdens de uitvaart in familiekring over God als de goede 
herder. En hebben haar naast haar man begraven in Veere. 
We wensen de kinderen Jacoline, John en Willem Jan en 
hun families toe dat ze het mooie van hun moeder zullen 
koesteren. En Willem Jan, die nu in een stil huis woont,  
wensen we toe dat hij een weg vindt om verder te gaan. 

Ds. Pim Steenbergen 

Bericht vanuit het College van 
Kerkrentmeesters Veere
In de afgelopen weken hebben de meeste gemeenteleden 
iemand aan de deur gehad met de inmiddels welbekende 
envelop, de envelop van de Aktie Kerkbalans. Voor het 
college was het heel fijn dat de ‘lopers’ van vorig jaar weer 
(haast vanzelfsprekend) bereid waren om in ‘hun wijkje’ de 
enveloppen weg te brengen en ook weer op te halen.
Mocht om de een of andere reden de envelop niet bij u 
opgehaald worden, wilt u dan de antwoordenvelop inleveren 
bij Nel Heij, van Bourgondiëlaan 3. 

Kerkdienstgemist
Naar aanleiding van een vraag op de ledenvergadering, 
hieronder informatie over het aantal keren dat er werd 
ingelogd op de uitzendingen vanuit de Kleine Kerk. In 2022 
zijn er 36 ‘gewone’ kerkdiensten uitgezonden vanuit de Kleine 
Kerk in Veere. Er werd tijdens deze diensten gemiddeld 34 
keer ingelogd om de uitzending te bekijken en op een later 
tijdstip gebeurde dat nog eens gemiddeld 61 keer. Naast de 
‘gewone’ kerkdiensten waren er een vijftal extra diensten die 
via Kerkdienstgemist uitgezonden werden, de afscheidsdienst 
van Ds. Droogsma, twee diensten met en voor de Oekraïense 
gemeenschap, een dienst met en voor gehandicapten en 
een cantatedienst. Gemiddeld werd tijdens deze diensten 31 
keer ingelogd en op een later tijdstip gemiddeld nog eens 
167 keer. Tijdens vijf begrafenisdiensten en één trouwdienst 
werd er gemiddeld 38 keer tijdens de dienst ingelogd en erna 
gemiddeld 158 keer.
Deze aantallen laten zien dat het voldoet aan een grote 
behoefte. Voor het beamerteam een opsteker, want er gaat 

veel tijd en energie zitten in verzorgen van de uitzendingen.
Wist u trouwens dat de kerkdiensten vanuit de Kleine 
Kerk heel gemakkelijk te vinden zijn via de website van de 
kerk www.pkn-gapinge-veere.nl. Door een klik op de link 
‘Kerkdienstgemist’ komt u op een pagina waar een foto en 
een knop staat voor de kerk van  Gapinge en een foto en een 
knop voor de Kleine Kerk. Kunt u het niet vinden, laat het ons 
weten, dan kunnen we u helpen.

Met vriendelijke groet namens het College van 
Kerkrentmeesters,

Heleen Slingenberg



Ook dit jaar hebben de gemeenten van ‘Vier’ ( de Protestantse 
Kerken van Gapinge, Kleverskerke, Serooskerke, Veere en 
Vrouwenpolder en de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt te 
Vrouwenpolder) weer meegewerkt aan de samenstelling van 
een 40dagenboekje.
Het boekje begint op woensdag 22 februari met Aswoensdag 
en eindigt op 2e Paasdag.
De samenstellers hopen dat het boekje u helpt om in de 
40dagentijd weer toe te leven naar Pasen.

Van de kerkenraad 
Nadat beide gemeenten zijn gehoord tijdens de 
gemeenteavonden, zijn de samenwerkingsovereenkomst 
en het beleidsplan nog wat aangepast. Tijdens de 
kerkenraad van 15 december zijn de documenten feestelijk 
ondertekend. Hiermee is de taak van de commissie 
Samenwerking afgerond en ook de werkzaamheden 
van Bart van Noord die dit proces heeft begeleid. Ook de 
plaatselijke regelingen zijn inmiddels geactualiseerd. Vier 
kerkenraadsleden hebben zich vervolgens gebogen op het 
actualiseren van de profielschetsen van de samenwerkende 
gemeenten en de te beroepen predikant. Dit willen we 
graag aan de gemeente voorleggen. Hiervoor nodigen we 
u uit voor een gemeenteberaad op zondag 12 februari na 
de dienst. De documenten staan inmiddels op de website en 
zullen twee weken van tevoren in de kerk liggen zodat u ze 
kunt bestuderen. Al deze voorbereidingen zijn nodig om het 
beroepen van een nieuwe predikant mogelijk te maken.
De pastorale wijkteams hebben de afspraken op elkaar 
afgestemd.  Verder heeft u een uitnodiging gekregen voor 
de Groot Huisbezoeken en andere activiteiten in het kader 
van “Omzien naar elkaar”. We ontmoeten u graag op één van 
de bijeenkomsten.

UITNODIGINGEN 
Gemeenteberaad
De samenwerkende kerkenraden nodigen u uit voor een 
gezamenlijk gemeenteberaad na de dienst van zondag 12 
februari, om uw mening te horen over de profielschetsen 
van de samenwerkende gemeenten en de te beroepen 
predikant. Beide documenten staan op de website en liggen 
ter inzage in de kerk en kunnen opgevraagd worden bij de 
scriba. 

4

Gemeenteavond 
De gezamenlijke gemeenteavond zal plaats vinden op 23 
maart. Na een gezamenlijk gedeelte zullen de gemeenten 
afzonderlijk de respectievelijke jaarstukken behandelen.

Groothuisbezoek 
D O E   M E E E E E E E E   !!
In de brief “omzien naar elkaar” hebben we als protestantse 
gemeenten Gapinge en Veere u willen informeren over het 
pastoraat in onze gemeenten. Ook dit jaar proberen we als 
kerk weer vormen te vinden om naar elkaar om te zien. Dat 
gebeurt door de wekelijkse eredienst, het koffiedrinken 
na de diensten, gemeenteavonden, gespreksgroepen, 
ontmoetingsbijeenkomsten, bezoek van een kerkenraadslid 
en/of van de pastorale medewerker en door activiteiten als de 
Kompasmaaltijd, Inloopmorgen, Korenmaat Koffieochtend, 
Ouderenmiddag of activiteiten zoals genoemd in Kerk-Extra. 
En natuurlijk de groothuisbezoeken!! 
Het Groothuisbezoek haakt aan bij drie belangrijke elementen 
van gemeente-zijn: 
- ontmoeting (in het gesprek met de ander iets van die 
   Ander ontdekken), 
- bezinning (nadenken over zingeving)  
-  onderling pastoraat.
Dat maakt een groothuisbezoek meer dan een gewoon 
gesprek, waarin iedereen aan het woord komt. Het thema voor 
het groothuisbezoek is dit jaar: 

‘Aan tafel!’. Van de Maaltijd van de Heer naar de tafel van 
verbinding

Op de avonden kunnen wij onze gedachten, ervaringen en 
gevoelens uitwisselen rondom het thema ‘aan tafel’. We 
laten ons leiden door het verhaal en door een schilderij van 
de Emmaüsgangers. Zij zijn samen onderweg als Christus bij 
hen komt lopen. Hij breekt voor hen het brood en ‘aan tafel’ 
gaan dan hun ogen open. Dit verhaal geeft veel gespreksstof. 
Bijvoorbeeld: wat is je (geestelijk) voedsel?  
Ervaren we aan tafel met elkaar (en ook aan de tafel van Heer) 
dat we als één gemeenschap geroepen zijn?  
De groothuisbezoek worden gehouden op 20, 21, 22, en 28 
februari en op 1 en 2 maart. Alle avonden beginnen om 19.30 
uur. Alleen op 22 februari starten we om 13.30 uur.

Geen brief gehad en toch mee willen praten? 

Geen nood, neem contact op met: 
Ab Paauwe,  telnr. 0118-592678, 
Tini Hengeveld,  telnr. 06-27585203, 
Hugo de Ridder,  telnr. 06-36072898 
 Johan Luyk,  telnr. 06-23993974



9. Liturgisch bloemschikken 40-dagentijd

Bloemen en symbolen spreken een taal waar woorden niet 
kunnen reiken. De vastentijd is een tocht door de woestijn 
op zoek naar leven. In de 40-dagentijd worden bijna geen 
bloemen gebruikt, de schikking is sober, maar op weg 
naar Pasen wordt steeds meer kleur toegevoegd, door 
verschillende materialen te gebruiken. We maken een 
basisstuk dat thuis elke week verder kan worden aangevuld.

Enkele voorbeelden van symboliek in 40-dagentijd:
Vergankelijkheid: as, jute
Woestijn: zand, cactus
Berg: stenen
Water: schenkkan, doopvont
Licht: (paas) kaars, waxinelichtjes, olielamp
Leven: palmtakjes(buxus), takken met groene knoppen
Lijden: takken met doornen, prikkeldraad

Datum: maandag 20 februari 2023
Tijd: 19.30 tot ongeveer 21.30 uur
Plaats: de Korenmaat, Veere
Leiding: Heleen Boone en Marianne Cleeren
Contactpersoon: Heleen Boone
Als u zich opgeeft krijgt u begin februari een bericht wat u 
zelf mag meenemen.

Biddagmaaltijd
Wij willen u uitnodigen voor de biddagmaaltijd/dienst op 
woensdag 8 maart, om 18.00 uur, in de Korenmaat. We eten 
een eenvoudige   maaltijd en tussendoor zingen we en lezen 
uit de bijbel onder begeleiding van Pim Steenbergen. Ook 
mensen uit Gapinge zijn van harte welkom. De kosten zijn € 
7,50. De opbrengst is voor “Delta voor Indonesië” 
U kunt zich opgeven bij Betsie Wattel (0647016894) of één 
van de andere leden en op de intekenlijst die in de kerk ligt.

De KIA groep
Fred, Anneke, Davina en Betsie
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7- Muzikale avond met The Sunshine Cleaners
Datum: vrijdag 3 februari 2023
Tijd: 20.00 uur
Plaats: Pelgrimskerk, Vrouwenpolder

De avond met The Sunshine Cleaners gaat niet door !

8.Pelgrimage
Ds. Leuny de Kam is predikant van de Doopsgezinde 
Gemeente Walcheren en de Doopsgezinde Gemeente Goes.
Zij zal voor ons deze avond het onderwerp pelgrimage 
behandelen.
Dat kan op verschillende manieren.

Een pelgrimage naar Taizé en Iona
Een avond met woord en beeld door ds. Leuny de Kam, over 
twee inspirerende plaatsen, elk met een eigen spiritualiteit 
en eigen muziek. 

De ene ligt in Frankrijk en de andere in Schotland. Het zijn 
plaatsen waar mensen naar toegaan als een pelgrim, dat 
betekent open zijn voor de ervaringen die je onderweg 
meemaakt waarin je God ontmoet. Het zijn vaak levens-
veranderende ervaringen!

Deze avond kun je hier ook zelf iets van ervaren. Kijken 
naar beelden, luisteren naar muziek en ook zelf zingen van 
liederen.
Ook praktische informatie krijg je, hoe je er kunt komen en 
hoeveel het kost. Misschien kun je er zelf het komende jaar 
ook naar toe?!
                                                        
Datum: woensdag 15 februari 2023
Tijd: 19.30 uur
Plaats: Pelgrimskerk, Vrouwenpolder
Leiding: Leuny de Kam
Contactpersoon: Henk Verweij



ZATERDAG 18 FEBRUARI 2023
JUBILEUMCONCERT “CAPELLA VEERENSIS” 

o.l.v. Willie den Hollander
M.m.v. gemengd koor CANTARE, Zierikzee. 
Hanneke de Vroe, sopraan.
Rien Balkenende, piano en orgel.
 Aanvang 15.00 uur. Toegang € 10.00
JOHANNESKERK te SEROOSKERKE

Roon Staal 
“Zaterdag 11 februari doet Roon Staal op zijn wintertournee 
de Torenkerk in Gapinge aan. Op bijgaande flyer wordt zijn 
optreden aangekondigd, met verder info over reserveren en 
aanvangstijd. 
Medio vorig jaar heeft Roon Staal in het kader van zijn 
zomertour een succesvol  optreden verzorgd in de Johannes 
kerk te Serooskerke voor een behoorlijk aantal enthousiaste 
bezoekers.

Voor de liefhebbers van deze muziek een aanrader!
Voor de aanvang van het optreden worden, voor zover nog 
beschikbaar, ook kaarten verkocht.  In de pauze worden 
consumpties verkocht,
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Autodienst
5 februari:  Anke van den Berge
19 februari:  Harry Buiter
5 maart:  Editha Kraak
19 maart: Petra Schot

Maandag 6 februari is er weer een Kompasmaaltijd in 
de Korenmaat. Deze keer beginnen wij om 17.00 uur in de 
Korenmaat omdat wij nog iets vooraf gaan doen.
Het kookteam maakt dan weer een lekker menu klaar.
Wil je nog meedoen en heb je nog niet eerder meegedaan, 
dan kun je je opgeven bij Willy Koppejan of Els Breel.

   NIEUWS UIT VEERE

Iedereen is welkom!

De inloopmorgen is deze keer op de tweede 
dinsdag van de maand en wel op 14 februari. 
Deze ochtend staat onder leiding van Ds. P. 
Steenbergen.  Naast het gezellig samenzijn worden 
er thema’s of onderwerpen uit kerk en samenleving 
met elkaar besproken. Iedereen is hiervoor van 
harte uitgenodigd. 
Deelname is niet aan een leeftijd gebonden. Er 
kunnen ook onderwerpen aangedragen worden 
voor een volgende bijeenkomst. 
De inloopmorgen begint om 10 uur en duurt tot 
ca. 12 uur. 



Bedankt
Hallo allemaal, langs deze weg heel erg bedankt voor 
alle kaarten, bezoekjes, bloemen en telefoontjes die ik 
heb ontvangen na mijn onfortuinlijke val. Het was echt 
hartverwarmend. 

Heeft zeker mee geholpen aan m’n zeer voorspoedige 
genezing. 

Hartelijke groet Jozien Vercouteren.

Spaghetti met kaas – goed van smaak 
Het was heet in Mozambique, héél heet. M’n haar hing dan 
ook in spaghettisliertjes om m’n hoofd. Het was mangotijd 
en omdat ik een mangoboom in de tuin heb, stonden er vaak 
kinderen aan het hek om te vragen of ze mango’s mochten 
plukken. Mango’s zijn voor hen, wat pruimen voor mij zijn; 
daar kun je niet genoeg van krijgen! Toen er echter op een 
morgen een meisje aan m’n hek stond om te vragen of 
ze káás uit de boom mocht plukken, dacht ik heus dat de 
warmte ook m’n gehoor had aangetast.  Terwijl ik haar met 
grote ogen aankeek en herhaalde ‘káás??’ dacht ik aan het 
stukje kaas dat ik in de koelkast achter had moeten laten aan 
de vooravond van m’n vertrek..
Eind oktober had ik de deur van m’n Tiny House achter 

me dichtgetrokken. Ik 
keek nog een keer naar de 
levensboom, die zo mooi in 
mijn deur verwerkt is. Aan 
een tijd van zwerven door 
Nederland was een einde 
gekomen. Eindelijk een 
eigen plekje in de vorm van 
een vakkundig gebouwd 
huisje, afgewerkt door 
vaardige en creatieve handen 
van vrienden en familie.. Wat 

daarentegen niet veranderd was, was het spelletje ‘ik ga 
op reis en neem mee..’ dat ik traditiegetrouw speel daags 
voor vertrek naar Afrika. In omgekeerde volgorde dan wel te 
verstaan; ‘ik ga op reis en ik laat achter..’ Zoals altijd had ik 
te veel kilo’s verzameld en zo stond ik op het laatst nog met 
een pond koffie in m’n ene en een pond kaas in m’n andere 
hand. Ik koos voor de koffie. Uiteindelijk gaven de wijzers van 
de weegschaal het juiste gewicht aan en stond mijn 2x23 kilo 
bagage op het terras klaar voor vertrek. 
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Collecteopbrengsten Kleine Kerk
27 november:  kerk    € 140,60
27 november:  GAIN    € 120,55
4 december:  kerk    €   91,10
4 december:  Syrische vluchtelingen  € 133,15
18 december:  kerk    €   51,50
18 december:  cadeaubonnen minima  € 110,65
24 december:  kerk    € 177,60
24 december:  SOV  (klamboes)  € 249,25
25 december:  kerk    € 189,65
25 december:  kinderen in de knel  € 368,75

1 januari:  kerk    € 130,10
1 januari:  bloemengroet   € 127,00
15 januari:  kerk    € 115,75
15 januari:  diaconie   € 125,75

Naast deze opbrengsten via collectes in de kerk zijn er in 
die periode ook nog giften binnengekomen voor hulp aan 
de Minima. Dat was in het totaal in de maand december                    
€ 680,00 
Met dit geld, dat o.a. naar aanleiding van de actie “Geef 
warmte door” is ontvangen, kan Orionis mensen in financiële 
problemen extra steunen. Zie hiervoor ook de advertentie van 
Orionis voor de inloopbijeenkomsten.      

€
€€

€

€
€

€

€

€
€

€

€€
€

€€€
€

€€

€€€€ €

MAAKT U ZICH ZORGEN 
OVER GELD?

Kom een kopje koffie bij ons drinken 
en neem uw geldzorgen mee

Meer info:
orioniswalcheren.nl/geldzorgen of:

Dinsdag 9.00 - 13.00 uur: Orionis Walcheren, 
Oostsouburgseweg 10, Vlissingen

Donderdag 10.00 - 11.00 uur: ZB (Openbare 
Bibliotheek), 
Kousteensedijk 7, Middelburg



De 1e bestemming van de reis was Zimbabwe. Opnieuw zou 
ik daar een train-de-trainer programma draaien. In mijn koffer 
zaten dan ook de nodige trainingsmaterialen, waaronder een 
aantal prentenboeken van Max Lucado. Honderden keren 
heb ik deze verhalen al verteld en ze blijven mij aanspreken, 
alsook het publiek. Punchinello - zoals de hoofdpersoon in het 
Engels heet - is een klein houten mannetje. Hij worstelt met 
eigenwaarde, zelfrespect, afwijzing en soms ook het hebben 
van kapsones. Met zijn Houtsnijder heeft hij ontroerende 
ontmoetingen, die life-changing zijn. Daarnaast had ik het 
Jengaspel meegenomen. Jenga is de gebiedende wijs van het 
Swahili-woord voor bouwen. In combinatie met een verhaal 
van Punchinello gebruikten we het spel bij het onderwerp 
identiteit. Wat zijn bouwstenen waar jongeren hun identiteit 
op bouwen, hun zelfwaarde uit halen?  De Zimbabwanen die 
deelnamen aan de training gaven als antwoorden: mode, 
geld, positie, schoonheid, het hebben van een titel of een 
graad. (Het lijkt Nederland wel..). Op de onderste bouwstenen 
schreven we deze woorden en vervolgens speelden we het 
spel. Uiteraard viel de toren uiteindelijk om, dus vroegen we 
ons af: Wat geeft jongeren een beter houvast? 

Tijdens de training oefenen de deelnemers met het geven 
van de lessen aan elkaar. Vervolgens hebben we een 
feedback moment; wat ging goed en wat kan beter? In een 
schaamtecultuur kan dat laatste best even lastig zijn, want je 
zet iemand niet te schande door hem openlijk te bekritiseren. 
Maar al snel kwam een deelnemer op het briljante idee 
om een les met een maaltijd te vergelijken en zo ontstond 
spontaan een feedback taal, waarbij iedereen zich veilig 
en gerespecteerd voelde: Goed van smaak stond voor een 
boeiende les, of moesten er toch nog wat kruiden bij? Op 
het juiste moment van het vuur gehaald stond voor niet te 
lang doorgaan; als je je punt gemaakt hebt, stoppen! Is het 
eten opgediend of niet, stond ervoor of de lesstof wel/niet 
toegepast was naar het dagelijks leven van de toehoorder. 
Veel in Afrika draait om het bereiden van eten dus dit ging 
erin als zoete koek! 

Aan het einde van de training krijgen de deelnemers het 
handboek met alle lessen mee. Hierin staan ook de prachtige 
illustraties bij de verhalen van Punchinello, waarvoor ik 
toestemming kreeg van de Amerikaanse uitgever! Deze 
mensen gaan vervolgens in kleine groepjes zelf op pad. Vaak 
intrinsiek gemotiveerd omdat de lessen allereerst iets met 
henzelf gedaan hebben. Zo ging ik kijken bij de lessen die de 
deelnemers van de februari-training inmiddels zelf geven, op 
scholen en in de community aan kraalhoofden en kerkleiders, 
maar ook in het ziekenhuis aan zwangere vrouwen en aan 

8

met Aids besmette tieners. Ik was 
diep onder de indruk. Verschillende 
volwassenen zeiden: “Waarom wisten 
we deze dingen niet eerder?” 

M’n volgende bestemming was 
Mozambique, waar ik me een maand 
met de stamtaal, het Sena, zou 
bezighouden. M’n koffers werden 

hoofds-persoonlijk naar mijn huisje gebracht en al snel 
bewoog ik me weer met vreugde in de levende taalschool. 
Ik verzamelde nieuwe woorden en materialen voor nog 
meer leesboekjes in de Sena-taal, maar ik realiseerde me 
ook dat ik wel wat woordjes weet en eenvoudige zinnetjes 
kan maken, maar dat het verstáán van die vaak razendsnel 
uitgesproken zinnen nog een heel ding is.. Ik voelde me - net 
als Punchinello - dom en onzeker, steeds meer gespannen en 
dat tastte ook mijn taalvaardigheid aan. De mensen bleven 
echter vriendelijk lachen, terwijl ik mezelf aan m’n haren 
uit dit taalmoeras probeerde omhoog te trekken.. Wat me 
op zulke momenten helpt, is naar een relativerend praatje 
van bijvoorbeeld de Belgische psychiater Dirk de Wachter 
te luisteren of naar een inspirerende boodschap van wijlen 
Jonathan Sacks. Naast het uiteraard zelf als een Punchinello 
de Houtsnijder op te zoeken in Zijn werkplaats. 

De mango’s waren inmiddels bijna allemaal geplukt. De 
kaasboom bleek een Kasjoeboom te zijn  - en de heerlijke 
geur van die appel deed me even in gedachten afreizen 
naar Brazilië; dáár rook ik deze voor het eerst. Brazilië; dat 

waren altijd 2 koffers van 36 
kilo.. Dát waren nog eens 
tijden! - De boom mocht 
dan kaalgeplukt zijn, maar ik 
plukte aan de vooravond van 
mijn vertrek naar Zuid-Afrika 
-waar ik lessen zou geven op 
een zomerkamp voor township 
kinderen - nog steeds aan mijn 
spaghettisliertjes-kapsel. Last-

minute vond ik de beste kapster ooit. Als er een kappers award 
bestaat, wordt zíj door mij genomineerd! Toen ik met nog 
natte haren naar buiten kwam, vroeg een Mozambikaanse, 
of ze de op de grond gevallen plukjes mocht kopen zodat 
ze deze met kerst in haar haar kon steken. Ik verstónd haar 
zowaar, wat een opsteker! Dat mensen met engelenhaar de 
kerstboom optuigen is bekend. Dat Mozambikanen met kerst 
spaghetti eten als extraatje, dat wist ik, maar dat ze het ook 
in hun háár willen steken, was nieuw voor mij. Ik vroeg me af 
wie er nu meer last van de hitte had, zij of ik? Hoe dan ook, op 
dat moment lagen we dubbel van het lachen en dat doet een 
mens goed!

Inmiddels is het zomerkamp begonnen. Ik leerde een paar 
woordjes in het Isixhosa om de verhalen van Lucado kracht 
bij te zetten voor de kinderen hier, net als ik in Zimbabwe de 
woorden in het Ndebele had geleerd. De mensen waarderen 
dat enorm.. Eind volgende week hoop ik naar Nederland te 
vliegen en waarschijnlijk tot ergens in februari te blijven. 



werkzaamheden is er, wanneer Gapinge aan de beurt is, geen 
koster aanwezig. Dit wordt voorlopig door de ambtsdragers 
opgevangen. Wij zouden het fijn vinden wanneer er iemand 
is die het kosterschap op zich zou willen nemen. Het mag 
alleen, maar mag ook samen.
Het gaat dan om 6x per jaar.
 (Voor 2023 nog 2x in mei en 2x in september)

De werkzaamheden bestaan uit:
-  Half uur voor de dienst het klokje luiden
-  De door de ambtsdragers meegebrachte bloemen 
   in een vaas zetten en kaartje eraan.
-  De “kerkzaal” in gereedheid brengen 
   (De kerkzaal is in het restaurant):

Tafels en stoelen gereed zetten, bijbel gereed 
leggen, glaasje water, paaskaars en microfoon 
klaarzetten.
De liturgieën, deze worden door de ambtsdragers 
gemaakt, uitdelen aan de bezoekers, de deur sluiten 
bij aanvang van de dienst.

-  Na de dienst alles weer opruimen

Wanneer u het leuk lijkt om als koster mee te helpen aan 
de erediensten in Nw-Sandenburgh dan kunt u dit aan mij 
doorgeven.

Namens de kerkenraad van Gapinge:    
Marieke Volmer (0118-636641)

Waar collecteren wij voor in maand februari
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.  

5 februari
1e collecte: Werelddiaconaat – Pakistan
Op 1 februari was het 70 jaar geleden dat de watersnoodramp 
plaatsvond. Pakistan was één 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 
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Mij lijkt het fijn om weer Zeeuws te horen, na een jaar van 
‘zwerven’ door Afrika. Op het uithangbordje bij mijn huisje 
op wielen staat: ‘zelfs vindt de mus een huis, o Heer’! En laat 
daar nu ook nog een stukje overheerlijke oude kaas in de 
koelkast liggen.. 

Groet, Léonie Dieleman

          Nieuws uit Gapinge

Wie brengt de bloemengroet 
12 februari:   fam. Volmer - van Scheltinga
26 februari:   fam. Paauwe - Reurink
12 maart:      mw. Van Maldegem - de Visser
26 maart:      fam. Gideonse - Moens

Jarigen en jubilea in februari
Dhr. Walraven 
hoopt op 4 februari 76 jaar te worden.

Dhr. en Mevr. Matthijsse-Wijkhuys 
hopen op 20 februari hun 25 jarig huwelijksjubileum 
te vieren. 

Van  harte  gefeliciteerd  en  Gods  zegen  toegewenst! 

Bedankt !
Lieve mensen, hartelijk dank voor al het meeleven, de kaarten 
en bloemen vanuit de kerk. Na m’n fietsongeval op 25 
november, ben ik langzamerhand weer aan het opkrabbelen,                                
het zal nog veel tijd nodig hebben, dus ook heel veel geduld.
Marianne Cleeren heeft daarom dit februari nummer van de 
Nieuwsbrief en de Op Weg samengesteld, bedankt Marianne 

Hartelijke groet, Jeannette Coppoolse

Vacature: Koster Nieuw-Sandenburgh
Zoals u vast wel weet wordt er in Nw-Sandenburgh 2x per 
maand een eredienst gehouden. Deze diensten worden 
om de beurt georganiseerd door de kerkenraden van 
Serooskerke, Vrouwenpolder, Gapinge en Veere met de hulp 
van één of meerdere koster(s) of kostersechtpaar.
Omdat er een kostersechtpaar is gestopt met de 



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

12 februari
1e collecte: KIA Ethiopië
Door de klimaatverandering worden bepaalde delen van 
Ethiopië steeds vaker getroffen door langdurige droogte 
en heftige regenval. Vee sterft en oogsten mislukken. Veel 
mensen raken daardoor afhankelijk van voedselhulp. De 
Ethiopische kerk en hulporganisatie willen dat patroon 
doorbreken: ze leren Ethiopiërs zich aanpassen aan de 
nieuwe situatie. Ze leren vruchtbare grond vast te houden, 
grond te irrigeren, nieuwe gewassen verbouwen die bestand 
zijn tegen droogte. Ze gebruik en een weeralarm die aangeeft 
wanneer je het beste kunt planten en oogsten. Maar ook helpt 
de kerk mensen met andere bronnen van inkomsten, zodat ze 
minder kwetsbaar zijn als de oogst tegenvalt.
https://vimeo.com/kerkinactie?embedded=true&source=owner_
name&owner=34798707
2e collecte: Kerk

19 februari
1e collecte: Kerk
2e collecte: Diaconie

26 februari 
1e collecte: KIA Zambia
Meer dan 20.000 gezinnen in Zambia zijn ouderloos. 
Gezinnen met kinderen onder de 18 als gezinshoofd. 
Lange tijd zorgden opa’s en oma’s voor deze kinderen, als 
hun ouders aan aids overleden. Maar als die ook overlijden 
staan veel weeskinderen er alleen voor. De Raad van Kerken 
in Zambia stimuleert kerken om naar deze kinderen om te 
kijken. Kerkleiders worden getraind en kinderen praktisch 
ondersteund.
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Jongeren zonder ouders staan er vaak alleen voor
Los van de trauma’s van het verlies van hun ouders, staan deze 
kinderen er ook nog eens alleen voor. Het kind dat gezinshoofd 
is moet zelf het huishouden doen, moet voor inkomen zorgen, 
moet de andere broertjes en zusjes onderhouden. Hun eigen 
toekomst valt in duigen. Het lukt hen niet om schoolkosten 
te betalen (voor schoolmaterialen en schooluniform), ze 
hebben ook geen tijd om naar school te gaan. Ze leven vaak 
in extreme armoede. Ze werken als dienstmeisje, metselaar of 
visser, dagloner of verkopen iets op straat. Meisjes belanden 
geregeld in de prostitutie. Gemeenteleden ondersteunen 500 
kind-gezinnen

Door uw bijdrage aan Kerk in Actie worden kerkleiders getraind 
om naar deze kinderen om te kijken. Dat gebeurt namelijk niet 
vanzelf, omdat men deze kinderen mijdt vanwege hun aids 
achtergrond. Inmiddels hebben kerkelijke vrijwilligers 500 
kind-gezinnen onder hun hoede genomen. Daarnaast worden 
75 kinderen die gezinshoofd zijn ook getraind en materieel 
ondersteund, zodat ze in staat zijn hun gezin te runnen en een 
opleiding af te maken.
https://vimeo.com/356367415
2e collecte: Kerk

5 maart
1e collecte: KIA Palestina
Palestijnse christenen vormen een kleine gemeenschap in 
het Heilige Land: minder dan 2 procent van de bevolking 
is christen. Kerk in Actie steunt het werk van verschillende 
organisaties in Palestina die lokale gemeenten ondersteunen, 
zowel bij bijbelstudie als bij diaconaal werk.
Gemeenteleden krijgen meer bijbelkennis en dat opent 
deuren: ze passen het toe in hun eigen leven en worden 
actiever in de kerk. Samen bespreken ze problemen in de 
samenleving en zoeken naar oplossingen. 

Wat betekent dit project voor Marjam (60)?
“Ik kom uit een traditioneel christelijke familie uit Palestina, 
maar had de Bijbel nog nauwelijks van binnen gezien. 
Hoewel ik naar een christelijke school ging, raakte de kerk 
nogal op de achtergrond. Bij mijn vriendin Layla is dat totaal 
anders. Het geloof speelt een grote rol in haar leven en ze 
haalt veel wijsheid uit de Bijbel. Sinds ze me meenam naar 
een bijbelstudie in de kerk is mijn leven veranderd. De 
bijeenkomsten sluiten goed aan bij de dagelijkse realiteit en 
zijn altijd informeel. We lezen verhalen over Jezus en Hij is nu 
mijn grote voorbeeld. Ik ben er iedere week bij!”
2e collecte: Kerk
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5 februari 
Veere 
voorganger:  ds. R. Poesiat (Koudekerke)
collectes:  Werelddiaconaat Pakistan 
  en kerk

12 februari 
Gapinge     Gemeenteberaad na de dienst
voorganger:  ds. mw. G. Zomer (Burgh-Haamstede)
collectes:  KIA Ethiopië 
  en kerk

19 februari 
Veere 
voorganger:  ds. K. van der Jagt (Renesse)
collectes:  kerk 
  en diaconie

22 februari 19.30 uur  - Aswoensdag
Gapinge     
voorganger:  ds. P. Steenbergen

26 februari  1e zondag 40 dagen tijd
Gapinge    
voorganger:  dhr. H. Soeting (Gapinge)
collectes:  KIA Zambia 
  en kerk

Kerkdiensten in Nieuw-Sandenburgh
aanvang: 15.00 uur 

5 februari 
voorganger: dhr. K. Simons

19 februari 
voorganger: dhr. J. Almekinders

Op weg naar Pasen.

Op weg naar Pasen met elkaar, 
veertig dagen lang.

Mooie tijd van soberheid, 
minder druk en drang.

Op weg naar Pasen met elkaar, 
in alle wereldlanden.

Tijd voor God én voor elkaar, 
met hoofd en hart en handen!

Wat een rommel in mijn kamer, rommel in mijn huis.
Niemand kan nog ademhalen, 

dit is geen fijn thuis. 
Wat een rommel in mijn hoofd, 

het zit vól muizenissen
Hoe kan ik nu op die manier goed dénken en beslissen? 

Wat een rommel in mijn hart, 
ik voel angst en boosheid.

Er past gewoon geen liefde in, 
het zit vol hopeloosheid.

Wat een onrust in mijn lijf, 
mijn handen zijn zo druk.

Hoe maak ik mijn handen vrij, gewoon voor wat geluk? 

Deze week gaat de bezem erdoor:
ruimte maken, ik ga ervoor!

Geef ons, God, dat we ruimte maken
zodat Pasen ons echt kan raken.

(c)MdJ

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 en www.pkn-gapinge-veere

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: 06-42940595 
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 29 - nummer 2 
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 maart  2023
Uiterste inleverdatum: 23 februari 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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