
Meditatie
RECHT
Je kunt mensen tegenkomen die denken en vinden dat de 
Bijbel vooral ‘een geestelijk boek’ is. Zij bedoelen daarmee, 
vermoed ik, dat de Bijbel een boek is met het oog op ‘een 
geestelijk leven’. Alle verhalen, wetten en voorschriften zijn 
overgeleverd om je er ‘als gelovige’ aan te houden. Waarmee 
gesuggereerd wordt dat de Bijbel alleen relevant is voor wie 
geloof hecht aan wat geschreven staat.

Het zou mijns inziens zeer de moeite waard zijn om de Bijbel 
te lezen met mensen die helemaal niets met kerk of geloof 
hebben. Alleen al de titel van het boek van Guus Kuijer ‘De 
Bijbel voor ongelovigen’ (enkele jaren geleden in een reeks 
verschenen) vind ik bijzonder uitdagend. Al lezend met 
‘ongelovigen’ zou wel eens een van de conclusies kunnen zijn 
dat de Bijbel een buitengewoon actueel en maatschappelijk 
zeer relevant boek is. 

Een voorbeeld van deze maatschappelijke relevantie lijkt 
mij een tekst waar ik jarenlang enige weerstand tegen heb 
gevoeld: ‘Trek onaanzienlijken niet voor.’ (Leviticus 19:15). 
Mozes geeft in Leviticus 19 allerlei regels met betrekking tot 
het samenleven, onder andere inzake de rechtspraak. Een voor 
de hand liggende vraag bij het voorschrift de arme niet voor 
te trekken is, naar mijn idee: waarom niet? Waarom zouden 
wij wie arm is, behoeftig, niet voortrekken? Waarom zouden 
we degene die in dit bestaan steeds weer aan het kortste 
eind trekt niet bevoordelen? Wat is er tegen een handelen 
uit medelijden of mededogen? Immers, laat de praktijk van 
het leven van alledag niet zien dat ‘het recht van de sterkste’ 
onuitroeibaar is en door alle tijden heen overal slachtoffers 
maakt? Wie de meeste macht heeft, over de meeste middelen 
beschikt, lijkt vrijwel steeds weer het pleit te winnen. Waarom 
dan het, in onze beleving ten aanzien van de arme en geringe 
(weduwe, wees, vreemdelinge, enz.), zo hard klinkende ‘recht 
is recht’?

In het prachtige boekje ‘Ruth’ wordt verteld hoe de 
hoofdpersoon van het verhaal achter de maaiers aan aren leest 
op de akker van Boaz. Zij krijgt daartoe alle ruimte. Een gunst? 
Een recht !  Een recht dat Boaz weliswaar ruimhartig toepast, 
maar nochtans het recht is van Ruth, en wel een maatschappelijk 
(!) recht. Wil het samenleven van mensen het karakter krijgen 
van ‘beloofd land’, je laat gelden wat Mozes, uit naam van de 
Eeuwige, het uit Egypte bevrijde volk voorhoudt: wanneer je 
de graanoogst binnenhaalt, oogst dan niet tot aan de rand van 
de akker en raap wat blijft liggen niet bijeen. Hetzelfde geldt 
t.a.v. de wijnoogst. Wat op de grond is achtergebleven laat je 
liggen voor de armen en de vreemdelingen. Raap je het toch 
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op, dan is dat niet minder dan een vorm van diefstal en een 
bedriegen van je naaste ! (Leviticus 19:9-11). 

Het recht op het lezen van de achtergebleven aren en het 
bijeenrapen van op de grond gevallen druiven bewaart de 
arme en vreemdeling zo bij zijn menselijke waardigheid. 
Recht voorkomt dat je als ‘onaanzienlijke’ voortdurend 
‘dank je wel’ moet zeggen. Terecht, zo lijkt me, wordt in een 
samenleving die ‘sociaal’ wil heten daarom ook gesproken 
over ‘het recht’ op een uitkering van wie daarvoor in 
aanmerking komen.

Er is een joods verhaal waarin de rollen, in dit verband, 
volledig zijn omgedraaid. Om bij het verhaal van Ruth te 
blijven: niet degene die aren leest is degene die dankbaar 
behoort te zijn, maar degene die de akker in beheer heeft en 
de aren laat liggen.  Ofwel, Boaz mag Ruth dankbaar zijn dat 
zij hem in staat stelt haar recht te doen !
Op de achtergrond van dit recht staat ongetwijfeld de 
(gelovige) overtuiging dat deze aarde en daarmee ook de 
grond onder onze voeten nooit ‘eigendommelijk bezit’ kan 
zijn. De aarde is van de Eeuwige !  Zij is zijn recht !  En daarmee 
ook wat de aarde voortbrengt. Wie de aarde bewonen zijn, op 
hun best, beheerder. En allen tezamen geroepen om elkaar, 
ook de onaanzienlijke, op deze aarde recht te doen.

ds. Gerrit Ruitenburg, 
consulent Serooskerke

Depot en voorraadkamer 
In Rotterdam is museum Boymans gesloten vanwege 
renovatie. De kunstwerken zijn overgebracht naar het ‘Depot’. 
Een groot gebouw (een kunstwerk op zich) behangen met  
spiegels waarin je de stad ziet. 

Groepjes bezoekers, gehesen in witte kleren, mogen een 
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kwartier (om vocht te voorkomen) kunstwerken in de opslag 
bekijken. Ik zag er heiligenbeelden zonder arm of been 
die driftig op restauratie lagen te wachten en een auto van 
chocolade die een ballon bleek. 
De conservatoren kiezen steeds oude en moderne topstukken 
uit om te tonen aan het publiek. Ik zag schilderijen, ingeklemd 
tussen glas,  zodat je de achterkant ook eens kunt zien.

Ik zag de ‘verloren zoon’ en de toren van Babel  van Brueghel 
naast modernere kunst van van Gogh en Kandinsky.   

Oud en Nieuw
Thuisgekomen dacht ik: zit hier geen bijbels luchtje aan? Oude 
en nieuwe dingen tonen uit een depot of voorraadkamer....
vertelde Jezus daar niet een gelijkenis over?  In Mattheus 
13:52 zeggen de leerlingen dat ze de gelijkenissen 
(o.a. de schat in de akker en de koopman die een parel 
koopt)  begrepen hebben.  Dan zegt Jezus: “Zo lijkt iedere 
schriftgeleerde, die leerling in het koninkrijk van de hemel 
is geworden, op een huismeester die uit zijn voorraadkamer 
nieuwe en oude dingen te voorschijn haalt”. 
Lastig om te volgen. Heel kort door de bocht en vrij uitgelegd: 
wie leerling is geworden in het koninkrijk van God  (in dit 
geval een schriftgeleerde),  is iemand die zich laat inspireren 
door het onderwijs en het voorbeeld van Jezus. Die mens 
heeft een voorraadkamer. Een innerlijke schatkamer waar zij 
uit kan putten: nieuwe én oude dingen. Geen schilderijen 
zoals in Rotterdam, maar .. Bijvoorbeeld een oude Psalm 
die ineens naar boven komt en woorden geeft aan hoe jij 
eraan toe bent: smachtend naar een grazige weide. Maar ook 
nieuwe inzichten (je geloof verandert en ontwikkelt zich met 
de jaren..), nieuwe liederen, andere vormen van samenzijn 
als leerlingen in dat Koninkrijk.  Een intrigerende tekst is het 
wel. Oud en Nieuw: Oud en Nieuw Testament, een oud en 
een hernieuwd verbond, en ga maar door met associaties. 
Gelijkenissen zijn met opzet raadselachtig. 

Mooi vind ik: oud en nieuw in één adem. Het oude vertrouwde 
dat zich bewezen heeft moet je niet uitspelen tegen het 
nieuwe, maar wel steeds open staan voor nieuwe inzichten 
en vormen. Dat is voor iedere kerkgemeenschap een taak. 
Zorgvuldig omgaan met wat vertrouwd is en tegelijk nieuwe 
vormen vinden van gemeente-zijn, dus: experimenteren. Dat 
betekent bijval én kritiek.  
Soms ook : even afwachten. 
Even niet doen wat je altijd al geneigd was te doen,  maar 
wachten  of de Geest iets nieuws begint . . .  . 

De gemeenschappen van Veere en Gapinge zijn zogezien 
allereerst geloofsgemeenschappen. Mensen die met vallen 
en opstaan leerling zijn in het koninkrijk van God. 
E
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n pas daarna zijn we mensen met gebouwen, vermogen, 
organisatie en een vergadercircuit.  

De laatste weken waren/zijn er wat ziekenhuisopnames                             
van gemeenteleden. Meestal voor een korte behandeling 
en daarna revalidatie. Maar ook hoorden gemeenteleden 
dat ze niet meer beter zullen worden. Er zijn nogal wat 
ouders die zorgen hebben over de gezondheid van 
hun kind -  al zijn die zelf soms al vader of moeder.                                                                                                                            
Ook zakelijke of familiaire spanningen kunnen een domper 
leggen. Laten wij elkaar steunen en dragen voor zover het in 
ons vermogen ligt.  

In de zomermaanden ben ik  beschikbaar voor het pastoraat.                                                                                            
Ik ga alleen in augustus ( 13-20/23 augustus) een of twee 
weken weg. 

Nog even iets persoonlijks. Wij hebben drie jongens en deze 
week studeerde er voor het eerst één af. De rest volgt hopelijk 
binnenkort. 

Dus een hartelijke groet van een trotse Pim Steenbergen.

Werkgroep Samenwerking Gapinge – 
Veere     
Uit de gezamenlijke kerkenraad is een werkgroep 
samengesteld van vier ambtsdragers: Marieke Volmer, Lies 
Sturm, Margot Corbijn en Hugo de Ridder.Zij hebben de 
opdracht van de kerkenraad om, onder begeleiding van 
gemeentebegeleider Bart van Noord, te inventariseren waar 
de samenwerking de afgelopen jaren tekort is geschoten en 
hoe die de komende tijd opnieuw gestalte kan gaan krijgen.                                                                                                                                   
In de samenwerking gaat het niet om een fusie tussen beide 
gemeenten, wel om inhoudelijke samenwerking, op de 
terreinen waar dat mogelijk is.
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Uit het eerste gesprek kwam dat we graag met elkaar 
verder willen. Daarvoor moeten we goede afspraken maken 
en vastleggen, investeren in de onderlinge band  en het 
vertrouwen in elkaar. Goede communicatie is erg belangrijk.
Uitgangspunt is dat we met alle gezamenlijke kerkdiensten 
één geloofsgemeenschap vormen waar iedereen zich - 
ongeacht de plek- thuis moet kunnen voelen en niet te gast is.

Tijdens het tweede gesprek is de praktijk van één 
geloofsgemeenschap vertaald naar enkele terreinen van het 
kerkenwerk zoals de kerkdiensten, zondagse bloemen, 
kerkblad, gezamenlijk vergaderen van kerkenraad en 
colleges. Ook is besproken hoe die geloofsgemeenschap in de 
stoffelijke zaken en financieel gestalte kan worden gegeven. 
Alles vanuit een gezamenlijk gedeelde verantwoordelijkheid.
De werkgroep zal in overleg met de kerkenraad met 
voorstellen komen, zo mogelijk, in de vorm van een nieuwe 
samenwerkingsovereenkomst, een aangepast beleidsplan 
en waar nodig losse werkafspraken. Het proces van opnieuw 
afstemmen op elkaar en de drijfveren daarvoor, wil de groep 
graag overbrengen op de gezamenlijk kerkenraad, colleges 
en op de hele gemeente.
In de werkgroep heerst een sterke wens om als één 
geloofsgemeenschap samen verder te gaan, zodanig dat 
iedere “wijk” zijn eigenheid behoudt en zich bij de ander 
thuis voelt..

Namens de werkgroep,  Hugo de Ridder

Autodienst        
 3 juli:  Editha Kraak
10 juli: Petra Schot
17 juli: Harry Buiter
24 juli: Rinus Boone
7 aug: David Pouwer
14 aug:  Cees Gideonse
21 aug:  Peter Wattel
4 sept:  Anke vd Berge

Contactpersoon:  David Pouwer  0118-501784

Wie brengt de bloemengroet in Veere               
 3  juli: fam. Gideonse-de Nood
10  juli: mevr. M. Corbijn en J. Blankenstijn
17  juli: fam. Baas
24  juli: fam. Wattel
31 juli:  dienst in Gapinge
7  aug:  fam. Gideonse-de Nood
14  aug:  mevr. C. van Nieuwenhuyzen
21  aug:  fam. Slingenberg
28 aug:  dienst in Gapinge
4  sept:  fam. Keersemaker 

Inloopmorgen,  dinsdag 20 september
De eerstvolgende inloopmorgen is  op dinsdag 20 september.                                                                          
Tijdens de maanden juli en augustus is er even een 
zomerpauze.                                                                                          

De inloopmorgen is, naast het gezellig samen zijn 
,een moment om onderwerpen of thema’s uit kerk en 
samenleving  met elkaar  te bespreken.  Iedereen mag hier 
aan meedoen en het 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. 
Deze inloopmorgen is onder leiding van Janny Blankenstijn. 

Allen van harte uitgenodigd.   

Het college van kerkrentmeesters
In de laatste vergadering van het college van 
kerkrentmeesters namen we afscheid van Ted van Dam 
Merrett als penningmeester. Twee termijnen en nog een 
aantal jaren deed hij dat werk accuraat en nauwgezet.                                                                                                                                       
Hij woonde de vergaderingen bij van zowel het Veerse 
college als van de gezamenlijke vergaderingen in Gapinge. 
Het klaarmaken van de formulieren voor de actie Kerkbalans,                                   
alle betalingen van ingediende declaraties, grootboekkaarten 
en bankafschriften bijhouden en boeken, collectemunten 
uittellen,  het kerkblad ophalen bij de drukkerij en niet te 
vergeten het maken en samenstellen van de jaarrekening 
van het college, het zijn maar enkele werkzaamheden van 
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een enorme hoeveelheid werk door hem verzet. 
We bedanken hem hartelijk voor alles waar hij zijn tijd aan 
gaf.  Met een bos bloemen en later nog een etentje nemen 
we van Ted afscheid als penningmeester.

Nogmaals hartelijk dank,
Alle leden van het college. 

Zoals al in een eerdere editie van Op Weg vermeld, zijn we 
heel blij dat Willy Huijbregtse de functie van penningmeester 
op zich neemt. Inmiddels is ze al aardig ingewerkt.                                                                                                   
Via de mail kunt u haar bereiken via het volgende mailadres: 
penningmeestercvk@pgveere.nl

Opvang  Oekraïense  vluchtelingen
12 maart 2022: 
Er komt een verzoek binnen of er in de pastorie Oekraïense 
vluchtelingen opgevangen kunnen worden
12 maart 2022: 
De pastorie is helemaal leeg, een klein comité maakt plannen 
om hem in te richten en geschikt te maken voor opvang
13 maart 2022: 
In de kerkdienst wordt medewerking gevraagd voor de 
inrichting van de pastorie
14 maart 2022: 
De mail ‘loopt vol’ met aanbiedingen voor de inrichting
18 maart 2022: 
De pastorie is bijna volledig ingericht voor 8 personen
19 maart 2022: 
Een Oekraïens gezin met 5 kinderen arriveert in de 
Baljuwstraat
24 april 2022:   
Paasviering met en voor de Oekraïense gemeenschap in ons 
midden, zie ook de mei editie van Op Weg                                           
12 juni 2022:    
Pinksterviering met en voor de Oekraïense gemeenschap in 
ons midden 
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12 juni 2022: 3 maanden na dat verzoek van 12 maart is er 
heel wat gebeurd.                                                        

Op diverse plaatsen in Veere worden vluchtelingen 
opgevangen, totaal 27, waarvan 16 kinderen.   Bij die opvang 
zijn de buddy’s van groot belang, aan elk gezin zijn er twee 
gekoppeld.   Zij gaan met de vluchtelingen naar de gemeente 
voor de inschrijving, naar de kledingbank, naar de supermarkt, 
naar de arts, naar de tandarts, naar de voetbaltraining, … .                                                          
De buddy’s worden ondersteund door de vrijwilligers van de 
stichting OV.oe Veere. 
Ondersteuning bijvoorbeeld op het gebied van vervoer, fietsen 
regelen, fietsen repareren, het zoeken van een passende 
school, vervoer naar school organiseren, medische zorg, werk.  
De vluchtelingen spreken over het algemeen geen Engels, 
waardoor er alleen gesproken kan worden met behulp van een 
vertaalapp op een telefoon (wat een uitkomst !!!). 

De kinderen in de schoolgaande leeftijd gaan inmiddels 
allemaal naar school. De twee kleuters hier in Veere op de 
Magdalon, zes kinderen in de leeftijd van 7 t/m 11 jaar gaan 
’s morgens naar een ‘Oekraïne klasje’ in Serooskerke.  Zodra 
zij een beetje ‘geland’ zijn in het Nederlandse onderwijs gaan 
deze kinderen ’s morgens naar Serooskerke (Oekraïne klasje) 
en ’s middags naar de Magdalon. De oudste kinderen gaan 
naar de internationale schakelklas in Middelburg.

Ook de ouders gaan ‘naar school’. Op de maandagochtend 
krijgen ze Nederlandse les in de Korenmaat van een tolk, 
daarnaast wordt er ’s avonds ook nog een keer taalles 
verzorgd door een vrijwilliger. Momenteel wordt er hard 
gezocht naar passende werkplekken en in sommige gevallen                                                      
is dat zelfs al gelukt.

Hoe het allemaal verder zal gaan, is niet te zeggen. We hopen 
en bidden dat de noodzaak van het verblijf in Veere snel voorbij 
zal zijn. Zolang het nodig is, wil ik me samen met alle anderen 
in blijven zetten om de voor hen zo moeilijke en onzekere tijd 



de smalle zandpaadjes langs de hutten te lopen. Zodra ik de 
deur uitstap, bevind ik me in een ‘levende taalschool’, zoals 
iemand het treffend uitdrukte. Uiterst geduldig herhaalt jong 
en oud een woord of zin terwijl om me heen de rijst wordt 
gedorst, het sesamzaad geoogst, de mais gestampt en het 
vuur wordt aangeblazen. Hoe mooi wil je het hebben als je 
een stamtaal wilt leren? Ik kan er dan ook enorm van genieten 
als ik nieuwe dingen in de taal ontdek, maar daartegenover 
zijn er momenten dat ik me enigszins wanhopig afvraag of ik 
de mensen ooit goed zal begrijpen..

Mooi is de ontmoeting met mensen die ik jaren niet gezien 
heb;  zo zag ik Fernando na zo’n 13 jaar terug. Als baby had 
ik hem - na de begrafenis van zijn moeder -  aangeboden 
gekregen, omdat zijn familie geen geld had om melk voor 
hem te kopen. In het dorp heb ik destijds gezocht naar een 
vrouw die hem zou kunnen voeden. Ik ontdekte echter dat 
dit not done was; je zou 
de ‘geesteswereld’ ermee 
verstoren (..). Alleen een 
zus van de overledene was 
geoorloofd dit te doen, 
maar die was er niet. Een 
tijd lang heb ik toen melk 
gebracht of gestuurd naar 
het platteland, terwijl zijn 
oma voor hem zorgde. Zij 
is inmiddels overleden. 
Fernando en ik bekeken 
de foto’s van toen, die 
hij nog nooit gezien had. 
De baby is een tiener 
geworden, maar de 5 klinkers uit het alfabet kan hij nog niet 
onderscheiden door het gebrekkige lees -en schrijfonderwijs 
in een taal die ook nog de zijne niet is!

Tijdens één van mijn wandelingen door de ‘levende taalschool’ 
belandde ik tot mijn verrassing in een alfabetiseringsgroep 
voor vrouwen! Sommigen waren nog nooit naar school 
geweest en anderen konden in het Portugees enigszins 
aarzelend een beetje lezen en schrijven. Technisch dan, 
want begrijpend lezen in een taal die niet de jouwe is, is wat 
anders! Ik vroeg één van die vrouwen, Sara, naar haar reden 
om naar de alfabetiseringslessen te komen. 
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een beetje lichter te maken. 

Tot slot wil ik u allen bedanken voor alle hulp en medewerking 
die we steeds ervaren, als we een beroep op u doen.

Heleen Slingenberg

Op koers
Na het geven van de train-de-trainer cursus in Zimbabwe en 
een tussenstop in Nederland was ik opnieuw onderweg naar 
Afrika. In Ethiopië werden we in een volgepropte bus naar het 
vliegtuig gebracht.. 

Ineens meen ik een vrouw met een klein meisje Portugees 
te horen praten. Bij het verlaten van de bus raak ik hen 
uit het oog, maar in het vliegtuig komen we naast elkaar 
te zitten! Terwijl ik m’n trolley in het opbergvak stouw, 
vraag ik haar of ze inderdaad Portugees spreekt. Ze knikt 
bevestigend en zegt lachend: ‘Ik heb jaren geleden les 
van u gehad in Mozambique’. Ik val van verbazing in m’n 
vliegtuigstoel en míjn Portugese spraakvaardigheid lijkt in 
één klap verdwenen. Ongelovig kijk ik haar aan. Als bewijs 
begint ze te zingen ‘iwe ndi munthu wakufunika’. Woorden 
uit een lied dat ik destijds zelf schreef als themalied bij het 
lesprogramma. Wat een ontmoeting daar in de lucht! Zíj 
bleek na ruim 3 en ik na ruim 4 jaar weer onderweg naar 
Beira, de grootste havenstad van Mozambique.

Eind 2017, ik weet nog goed hoe het vliegtuig taxiede, 
klaar om te vertrekken. We stegen op en terwijl ik het 
landingsgestel hoorde inklappen, vroeg ik me af of ik hier 
óóit terug zou keren. Ik achtte die kans toen heel klein, maar 
nu, krap 5 jaar later, taxiede het vliegtuig toch weer in de 
richting van de aankomsthal.    De douanebeambte keek 
naar me en zei: ‘Zo, jij bent lang weggebleven’. Ik reisde 
door naar het platteland om me in Lamego de bantu-taal 
Sena meer eigen te maken. Naast het trainen van anderen, 
wil ik me graag inzetten op het gebied van alfabetisering 
en onderwijs onder deze bevolkingsgroep. Het kunnen 
verstaan en spreken van hun inheemse taal is dan uiteraard 
een must! Jaren terug was ik ook eens in Lamego geweest 
voor taalstudie. Heerlijk om er weer terug te zijn en tussen 



Ze antwoordde dat ze zó graag wil leren lezen in haar eigen 
taal, het Sena. Ik had een paar boekjes bij me en liet deze 
zien. Ze keek me verschrikt aan, schudde haar hoofd en 
zei dat ze dat met geen mogelijkheid zou kunnen lezen. Ik 
ontmoette nog meer vrouwen en tieners die zichzelf niet in 
staat achtten hun moedertaal te lezen. Zelf meende ik dat het 
juist veel makkelijker voor hen zou zijn. Sommigen kreeg ik 
zover het te proberen.. En jawel, ze pakten het verbazend snel 
op!! Het komt hen heus een soort aanvliegen. Ook weer niet 
zo verwonderlijk, als je bedenkt dat hun eigen taal uiteraard 
betekenis voor hen heeft en dus een bron van kennis is! 
De betekenis die de woorden ineens kregen, zorgde voor 
stralende gezichten. Twee vliegen in één klap!

Ook Rodriques kwam me 
opzoeken. Als 6-jarige 
weesjongen zat hij samen 
met z’n 2 broers bij me op de 
stoep, nadat ze door een oom 
uit huis waren gezet. Ik heb 
veel met hem ‘afgesjouwd’ 
zodat hij naar school kon gaan 
en zijn middelbare school af 
kon maken. Bij m’n vertrek uit 
Mozambique hadden we geen 
afscheid kunnen nemen omdat 

hij op een internaat zat en nu kwam hij mij als 20-jarige 
opzoeken! Ik wist niet wat ik zag toen hij aan kwam lopen. 
Het ontroerde me te horen dat hij leraar wil worden. Als dit 
land iets óók nodig heeft, zijn het bevlogen leraren! 

Ik ben ervan overtuigd dat je als leraar een positieve, cruciale 
rol kunt spelen in het leven van leerlingen. Helaas geldt 
ook het tegenovergestelde.. Na m’n jaren in Mozambique 
weet ik maar al te goed dat velen níet kiezen voor een 
lerarenopleiding omdat ze een passie voor kinderen hebben.. 
Een lerarenopleiding is simpelweg één van de weinige 
mogelijkheden - en dan nog slechts alleen met veel moeite 
te bereiken - om later zeker te zijn van een baan; om brood op 
de plank oftewel een vis op het bord te hebben. Onverwachts 
kreeg ik de vraag of ik de lessen van het jongerenprogramma 
wilde geven op de lerarenopleiding hier in Lamego. Het is 
altijd een wens van me geweest om met die doelgroep 
te werken en de lessen te geven als toerusting voor hun 
persoonlijke leven en professionele loopbaan. In totaal heb 
ik tussen de 160 en 180 studenten, verdeeld in 3 groepen. 
Daartussen zitten er dus ook, die liever de verpleging in 
waren gegaan of iets administratiefs of technisch hadden 
gekozen. Ze hebben als het ware een boardingpass voor 
een niet gekozen vlucht. (Dan realiseer ik me weer eens de 
onvoorstelbare keuzemogelijkheden die we in Nederland 
hebben en wat een zegen ons onderwijssysteem toch 
nog steeds is!)  De studenten zijn allemaal ingecheckt. De 
meesten zijn ook on board en sommigen zie je zelfs zichzelf 
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upgraden, maar het zijn degenen die moeite hebben met de 
eindbestemming, die zorgen voor enige turbulentie tijdens 
de vlucht..

Tenslotte herinner ik me Danito, één van de beste leraren die 
ik in Beira ontmoet heb! Op jonge leeftijd wees geworden, 
belandde ook hij op een lerarenopleiding. Bij gebrek aan 
beter, want zijn droom was om geschiedenis te studeren. 
Hij vertelde echt geen leraar te willen worden, maar op het 
moment dat hij aan zijn opleiding begon, besloot hij er het 
beste van te maken. Zijn motto: Je hoeft niet de beste te zijn 
maar je kunt wel het beste van jezelf geven!  Later studeerde 
hij alsnog geschiedenis en.. nu doceert hij geschiedenis, 
want hij had inmiddels de smaak van het lesgeven te pakken 
gekregen. Zijn landingsgestel was voortreffelijk opengeklapt 
en de boardingpass voor die ogenschijnlijk niet gekozen 
vlucht, bleek toch een juiste bestemming te hebben..
    Groet, Léonie

 ALLE  GESLAAGDEN,ALLE  GESLAAGDEN,

 VAN HARTE  VAN HARTE 

  GEFELICITEERD !  GEFELICITEERD !



Het geld voor de giften komt binnen via de collecte of 
bankoverschrijvingen. Een organisatie waarvoor veel 
gecollecteerd wordt is Kerk in Actie.

Nog even terugkomen op de rol van de diaconie/kerk.
In Hongarije zijn de kerken nog steeds nauw betrokken bij 
de protestantse bejaardenhuizen en ziekenhuizen. Dit hoor 
ik van de vrienden in de gesprekken die we dan voeren.                                                       
De ervaring is, dat de zorg in deze bejaardenhuizen kwalitatief 
hoger staat dan die in de reguliere zorg. 

Collecte en giften in de periode 
januari t/m april
23  januari:  1e collecte Voedselbank  €  74,85
 2e collecte Kerk  €  77,70
13  februari:  1e collecte KIA Noodhulp Nepal €  95,65
 2e collecte Kerk  €  77,00
27  februari:  1e collecte Kerk €  59,80
 2e collecte Diaconie  €  64,25
13  maart:  1e collecte Werelddiaconaat 
 Bangladesh  €  134,75
 2e collecte Kerk  €  102,25
27  maart:  1e collecte Diaconie  €  88,55
 2e collecte Kerk  €  82,90
14  april:  1e collecte Kerk  €  75,90
 2e collecte Bloemen groet €  75,55

Verder zijn er giften binnen gekomen voor:
Werelddiaconaats Delta voor Indonesië €  75,00
Noodhulp aan Oekraïne  €  150,00
Algemene giften  €  277,00 
 

Namens de diaconie wens ik u een prettige vakantie.
Tannie Gideonse

     De redactie van Op weg

   wenst u  allen een  mooie en 

   fijne vakntie toe !
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                                                NIEUWS  UIT  GAPINGE

Jarig in de maanden  juli  / augustus  

mevr. Griep-Brouwer 
hoopt op 17 juli 83 jaar te worden

mevr. Harpe-Paauwe
 hoopt op 4 september 88 jaar te worden

Van  harte  gefeliciteerd en  Gods  zegen  toegewenst !

Wie brengt de bloemengroet in Gapinge
31  juli:  fam. van Tatenhove-Goedbloed
28  aug:  fam. Aarnoutse – de Voogd

Diaconie  van  Gapinge
Van de diaconie uit Gapinge heeft u een poosje niets 
vernomen.  Als u het stuk elders in deze editie heeft gelezen, 
hoop ik dat u hiervoor begrip heeft. Ook hulp Oekraïne is 
een diaconale taak. In Veere hebben ze alle zorg voor de 
vluchtelingen.

Als je kijkt hoe de diaconale taak in het verleden was en 
in de huidige tijd is er toch wel iets veranderd. In het 
verleden werden de armen geholpen, er werden diaconale 
armenhuizen opgericht. De huizen waren bedoeld voor 
mensen die buiten hun schuld dakloos waren.
Ook speelde de diaconie een rol bij het oprichten van 
protestantse ziekenhuizen. Dit waren veelal taken in de 
directe omgeving. Deze taak van de zorg heeft de overheid 
voor een groot deel overgenomen. Nu wordt er omgezien naar 
de zieken, senioren en ook alleenstaanden. Door middel van 
een bezoekje of op een andere manier.Tegenwoordig worden 
er meer giften gegeven aan hulpverleningsorganisaties in 
binnen- en buitenland. 



WELKOM  IN  DE  KERK  in  Gapinge
Vanaf half juni is de kerk weer open voor een bezoekje. 
Elke dinsdag tussen 13.30 en 16.30 uur is de kerk open.

Niet alleen voor toeristen maar voor iedereen. Komt u ook 
eens een keertje langs.
En neem uw buurvrouw/buurman of vriendin/vriend mee.
Onder het genot van een kopje koffie of thee even bijpraten.
Een stiltemoment ervaren.  
Voelt u zich welkom.  
Ik hoop u te ontmoeten.   

Groeten,  Adri Gideonse

BERICHT  vanuit het  INZAMELPUNT  
van  GAIN  in  GAPINGE.
Het is weer al meer dan 4 maanden geleden dat de oorlog 
in Oekraïne is begonnen. Om precies te zijn op 24 februari 
2022. Op maandag 28 februari kregen we vanuit de 
landelijke logistiek van GAIN een bericht met de vraag 
of we extra wilden inzamelen voor de vluchtelingen uit 
de Oekraïne. Met een lijst wat er op dat moment urgent 
was. En of we misschien ons netwerk wilden benaderen. 
Ook deelden ze ons mee dat het eerste transport al 
onderweg was. Zaterdag geladen en daarna vertrokken.                                                                                                                             
Dit is mogelijk omdat er altijd goederen in de loods in 
voorraad liggen.

Wat doe je dan? 
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Deze vraag kun je toch niet aan je voorbij laten gaan?
Er werd dan ook gelijk op de maandagavond actie  
ondernomen. De Kerkenraad van Gapinge benaderden we of 
Gapinge positief tegenover de actie stond. Ook de diaconie 
van Veere werd benaderd.    Ook de kerken van Vrouwenpolder, 
Serooskerke en Oost-Souburg werden gevraagd mee te doen.
De volgende avond ging er een mail uit naar alle andere PKN 
kerken op Walcheren. Nu maar afwachten wat het resultaat 
zou worden.

In Gapinge werd diezelfde week al op de vrijdag en zaterdag 
ingezameld. De week erna begon het echt te lopen.                                                                                                                                           
  Zo werd door ons met een busje op donderdag 10 maart de 
eerste 10 kub naar de landelijke opslag van GAIN  gebracht.
                     

                      
   

In de weken die volgden kwam GAIN zelf met een 
vrachtautootje om 20 kub aan goederen op te halen. Zo bleef 
dit doorlopen tot begin mei. Zo is er totaal ca. 100 kub ,
een vrachtwagen vol, aan goederen vanuit Walcheren naar de 
landelijke opslag gegaan. De jarenlange hulp aan Roemenië 
kwam weer vers in de herinneringen. Alles sorteren, alle 
suiker in één doos, zo ook met blikken soep, pakken macaroni 
en rijst enz.   Controleren op de houdbaarheidsdatum, dozen 
stickeren en dichtplakken.

In Gapinge werd ca. 10 kub aan kleding, voedsel, slaapzakken, 
dekens ed. bijeen gebracht. Heel veel dank aan de gulle 
gevers en de vrijwilligers die dit mogelijk hebben gemaakt.

Hulp is nog steeds nodig

Kleding ed kunt u iedere eerste vrijdag van de maand tussen 
16.00 en 16.30 uur bij de Schuur Dorpsstraat 9b te Gapinge 
afgeven.

Een gift is ook heel hartelijk welkom. Hier wordt oa. voedsel 
voor ingekocht. IBAN NL29 ABNA 0451 6360 15 tnv GAIN 
onder vermelding van code 58166 SOS Ukraine. 

Namens GAIN uit Gapinge
Adri Gideonse



De organisatie biedt kinderen voor en na schooltijd 
huiswerkbegeleiding, muziek-, dans- en sportlessen. Zo 
krijgen ze zelfvertrouwen en verbeteren hun schoolprestaties. 
De organisatie besteedt ook veel aandacht aan het verbeteren 
van de thuissituatie en het gezinsinkomen om zo samen met 
kinderen en ouders de armoede te doorbreken.
2e collecte:   Kerk

10 julii
1e collecte: Diaconie                                                                                                                                        
2e collecte:   Kerk

17 juli
1e collecte:   Kerk                                                                                             
2e collecte:   Diaconie

24 juli
1e collecte:   Diaconie                                                                                                                                         
2e collecte:  Kerk

31 juli
1e collecte:   Diaconie                                                                                                                         
2e collecte:   Kerk

7 augustus
1e collecte:   Kerk
2e collecte:   Bloemengroet

14 augustus
1e collecte:   KIA  Egypte                                                                                                                                 
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Lied: Heer, raak mij aan met uw adem 

Heer, raak mij aan met uw adem, 
reik mij uw stralend licht, 
wijs mij nieuwe wegen,                                                                   
geef op uw waarheid zicht.
 
 Raak met uw adem mijn onrust 
 tot ik de rust hervind. 
Al mijn wonden heelt Gij: 
 Gij ziet in mij uw kind. 
 
Wees ook de Geest die mij aanvuurt 
en al mijn twijfels bant. 
Als geroepen kom ik: 
mijn tijd is in uw hand. 
 
Kom en doorstraal mijn dagen, 
Geest van God uitgegaan, 
die mijn ogen opent 
voor wie nu naast mij staan. 

Heer, raak ons aan met uw adem, 
geef ons een vergezicht! 
Draag ons op uw vleugels, 
zegen ons met uw licht !

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

3 juli
1e collecte: Werelddiaconaat India                                                                                                         
In India worden duizenden kasteloze Dalit-kinderen 
achtergesteld en buitengesloten. De schooluitval is hierdoor 
hoog. Samen met een Indiase partnerorganisatie wil Kerk in 
Actie via deze kinderen het onderdrukkende kastensysteem 
doorbreken. 



Op het uitgestrekte platteland van Egypte is er veel armoede. 
Met een groot ontwikkelingsprogramma motiveert de 
Koptisch-Orthodoxe kerk de dorpelingen om hun armoede 
zelf te lijf te gaan en te werken aan een betere toekomst.                                           
In elk dorp werkt de kerk drie tot vijf jaar lang samen met 
de inwoners aan betere gezondheidszorg, onderwijs en 
werkgelegenheid. Er worden ook alfabetiseringscursussen 
georganiseerd, ondernemers kunnen kleine kredieten 
afsluiten en huizen worden gerepareerd.                                                                                                  
2e collecte:   Kerk

21 augustus
1e collecte:   Kerk
2e collecte:  Diaconie                                

28 augustus
1e collecte:  Diaconie
2e collecte:   Kerk

4 september
1e collecte: Werelddiaconaat Myanmar

Gezinnen in Myanmar waarvan een kind of volwassene 
gehandicapt is, zijn extra kwetsbaar. Zij behoren vaak tot 
de allerarmsten en hebben daarnaast te maken met extra 
(medische) kosten. Kerk in Actie ondersteunt deze gezinnen 
niet alleen met zorg en revalidatie, maar helpt mensen met 
een handicap ook bij het vinden van werk.   Daarnaast krijgen 
lokale kerken en gemeenschappen voorlichting en training 
over hoe zij mensen met een beperking een volwaardige 
plek kunnen bieden en hen diaconaal kunnen ondersteunen.                                                                                                                                    
2e collecte:   Kerk

De kerkenraden vergaderen pas 30 juni. 
Een verslag van deze vergaderingen zult u dus pas in het 
volgende kerkblad aantreffen.
Voor de tweede keer vroeg een gastpredikant of we een lector 
hadden die de schriftlezingen wilde doen. In beide gevallen 
had ik dienst en heb dit dus op me genomen, maar is het een 
idee om een groepje 'lectoren' te creëren, die, als dit wordt 
gevraagd, benaderd kunnen worden? Mocht u belangstelling 
hebben, laat het me weten!

Sylvia van Dam Merrett, scribagave@pgveere.nl

10

14 augustus openluchtdienst 
‘De dood in de pot’ 

De commissie bijzondere diensten stelt voor om uw 
zondagmorgen ontbijtje op 14 augustus over te slaan en deel 
te nemen aan de open luchtdienst mét brunch. 
Het thema van deze dienst is ‘de dood in de pot’ 
Tijdens dit ‘verlate ontbijt/vroege lunch’ ontdekken we het 
broodnodige.

Locatie: de tuin naast het kerkpad van de Kleine Kerk
Aanvang: 10:00 uur

Van harte uitgenodigd !

Open tuinen weekend in Veere
De 13e editie van het open tuinen weekend in Veere ligt 
alweer enige tijd achter ons. De 12 voorgaande  keren 
organiseerden wij als kerkgemeenschap deze activiteit ten 
bate van het restauratiefonds van onze kerk. Deze keer hebben 
we gezamenlijk onze handen uit de mouwen gestoken om 
geld in te zamelen tbv de opvang in Veere van vluchtelingen 
uit Oekraïne. Lange mouwen werden geen óf korte, want 
wat werkte het weer geweldig mee. Iedereen buitengewoon 
bedankt voor het helpen in de tuinen of kerk, het bakken van 
taarten, het ‘vullen ‘ van de website, het bezoeken van de 
tuinen en natuurlijk de tuineigenaren voor het openstellen 
van -opnieuw- weer werkelijk prachtige tuinen. We zijn 
dankbaar en blij met de mooie opbrengst van ruim € 6.100,—  

Commissie open tuinen
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3  juli 
Veere        
voorganger:  ds. C. Weijs   Eindhoven
collectes:   Werelddiaconaat 
 India  en  Kerk 

6  juli 19.30 uur 
Veere   gebedsdienst 
  
10  juli 
Veere 
voorganger: ds. R. Hoogenkamp   Culemborg
collectes:   Diaconie  en  Kerk  

17  juli 
Veere 
voorganger:  ds. R. Poesiat   Koudekerke
collectes:   Kerk  en  Diaconie

24  juli 
Veere 
voorganger:  ds. G. Klein   Veere     
collectes:   Diaconie  en  Kerk

31  juli 
Gapinge 
voorganger:  ds. mw. M. Leijdens   Burgh-Haamstede
collectes:   Diaconie  en  Kerk

3  augustus 19.30 uur  
Gapinge     gebedsdienst 

7  augustus 
Veere 
voorganger:  ds. W. Jansen   Veere     
collectes:   Kerk  en  Bloemengroet

14  augustus - Openluchtdienst
Veere 
 Commissie bijzonder diensten        
collectes:   KiA  Egypte  en  Kerk

21  augustus 
Veere 
voorganger:  mw. M. Meulensteen   Vlissingen
collectes:   Kerk  en  Diaconie

28  augustus 
Gapinge 
voorganger:  mw. J. Blankenstijn    Veere  
collectes:   Diaconie  en  Kerk

4  september  
Veere 
voorganger:  ds. A. van der Maas   Wemeldinge
collectes:   Werelddiaconaat Myanmar   
 en  Kerk

Kerkdiensten in  Nw. Sandenburgh
Alle diensten beginnen om 14.30 uur  

3 juli:  dhr. Kees Simons
17 juli:  mw. Janny Blankenstijn
7 augustus:  dhr. Jaap Almekinders
21 augustus:  dhr. Kees Simons
4 september:  dhr. Kees 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”  



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
Coranne Sturm tel: 06-43120957
Schotsehoek 2, 4352 AH Gapinge corannestrurm@zeelandnet.nl

Koster
Jannie Paauwe
Schellachseweg 2a, 4352 AJ Gapinge tel: 0118 - 591490

College van Kerkrentmeesters
Voorzitter
Arnold Eggink tel: 0118 - 592165 
Schellachseweg 2f - 4352 AH Gapinge ea.eggink@gmail.com

Penningmeester
Wim van Tatenhove
Dorpsstraat 3a, 4352 AA Gapinge 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’, uitgave  jaargang 28 - nummer 7/8
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
Uiterste inleverdatum: 25 augustus 2022
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
Harry Buiter
(voorzitter Veere en Combinatie) tel: 0118-506025

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
Harry Buiter ( voorzitter) tel:  0118- 506025
Heleen Slingenberg (secretaris) tel:  06-55700388
Willy Huijbregtse  tel:  0118502081
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.

         12


