juni 2022

OP
OP
WEG
WEG
Meditatie

je onder de dampkring, dan zie je de schaduwenzijden en
de slijtageplekken. Wat zich daar beneden niet allemaal afspeelt!

EEN ONVERSCHILLIGE SCHEPPING ?
“ want de schepping is ten prooi aan zinloosheid….maar ze
heeft hoop gekregen….”(Romeinen 8, 20) De Amersfoortse
kunstenaar Armando(overleden 2018) schilderde de bosrijke
om-geving van Kamp Amersfoort, één van de concentratiekampen van de Duitse bezetter in Nederland. Hij noemde het
een“schuldig landschap” omdat het getuige is geweest van de
gruwelen die zich daar hebben afgespeeld. De kunstenaar ervaarde het als een vorm van onverschillige medeplichtigheid
dat de natuur daar deed alsof er niks aan de hand was.
Misschien denkt u : wat een onzin. De natuur is toch prachtig
en kan er toch ook niks aan doen dat de mensen haar gebruiken als toneel voor hun wangedrag. Maar mij spreekt het persoonlijk wél aan, moet ik u zeggen. Om een aantal redenen.
Ten eerste omdat de schoonheid van de natuurzo kan vloeken
met wat zich er afspeelt, zoals twee kleuren met elkaar kunnen vloeken. Dat wil zeggen , een pijnlijk contrast met elkaar
vormen.
En ten tweede omdat de natuur helemaal niet onschuldig is,
maar zelf ook verantwoordelijk is voor enorm veel menselijk
leed. Weliswaar voor een deel veroorzaakt door menselijke activiteiten, maar lang niet alles.
En in de derde plaats omdat de natuur meedogenloos is. En
als érgens geldt dat de één zijn dood de ander zijn brood is,
dan wel in de natuur. Onbekommerd om de geschiedenis gaat
de natuur haar gang. Hadden de bomen in kamp Amersfoort
niet kaal moeten blijven en de bloemen moeten weigeren te
bloeien ? Ik besef overigens terdege dat we tegenwoordig net
zo goed van een “treurend landschap” kunnen spreken, dat
ten prooi valt aan menselijke vernielzucht.
De vraag die ik wil opwerpen is of we de schépping kunnen
aanmerken als een “schuldig landschap”. Mede naar aanleiding van de zinsnede, hierboven aangehaald, uit dat beroemde hoofdstuk 8 van de Romeinenbrief. Dat hoofdstuk dat gaat
over de Heilige Geest. ‘Leven door de Geest’ draagt het als opschrift in de meeste Bijbeluitgaven. Paulus schrijft er over het
persoonlijke leven door de Geest, maar ook over de schepping.
Heel de geschapen werkelijkheid waarvan wij deel uitmaken
en die gekenmerkt wordt door zoveel leed en vruchteloosheid.
Wat de Prediker in de Bijbel zo treffend heeft beschreven. Paulus zegt dat de schepping ten prooi is en onderworpen aan zinloosheid. En daaronder zucht. Maar hoop heeft gekregen door
de tussenkomst van Christus.
De schepping een schuldig landschap? In elk geval geen paradijs. Vanuit de ruimte gezien een schoonheid van een planeet,
verklaarde astronaut Kuipers. Maar kom je dichterbij en kijk

Ze zeggen dat God alles goed heeft geschapen. Ze zeggen dat
in den beginne alles heel anders is geweest. Volmaakt, een
paradijs. Dat zou kunnen. Maar niemand die daar ervaring
mee heeft gehad. Ik zeg het maar eerlijk : ik geloof het ook
niet. En ik denk ook niet dat dat de boodschap is van de eerste hoofdstukken van de Bijbel. Als u wél gelooft dat er echt
een paradijs heeft bestaan, even goede vrienden, hoor.
Maar wat ík nu zo jammer vind, dat is dat zoveel mensen altijd maar weer God in gebreke stellen als bijvoorbeeld ziekte
en dood zich aandienen. Dan denk ik: we kénnen de werkelijkheid toch niet anders dan in geschonden staat? Waarom
dan zo vasthouden aan de “herinnering” aan een historisch
paradijs, terwijl we het niet anders kennen dan een “verloren paradijs”? Is dat om de eer van God te redden? Maar zó
hoeven we de eer van God toch niet hoog te houden? Het
paradijs is slechts gedroomde werkelijkheid. Het had anders
kunnen zijn, ja, maar laten we toch liever zien hoe God het
druk heeft met het ten goede keren en herscheppen van al
het kwade en schuldige. Waarover Paulus ook schrijft in dat
hoofdstuk van Romeinen 8. Laten we liever zien hoe God en
Zijn geliefde Zoon er alles aan hebben gedaan en nog doen
zúllen, om van de oude schepping een nieuwe te maken,
een nieuwe hemel en aarde. Waar de dood er aan zal moeten geloven. En dat moest hij ook al, we vierden Pasen. Dan
zullen in een ónschuldig landschap, verlost van zinloosheid
en vergankelijkheid, de bergen juichen en de rivieren in de
handen klappen (Ps.98) en de koe en de beer samen grazen
(Jesaja 11).
Ds. Fred van Slooten, Grijpskerke

Verloren en teruggevonden

Dat staat geschreven over de Verloren Zoon ( Lucas 15:32),
maar geldt ook voor de verdwenen klankschaal, waarover ik
schreef in het vorige kerkblad. Een oplettend gemeentelid
heeft nog eens goed gekeken en welja, de schaal lag toch tussen het avondmaalsgerei. Ik had dus niet aandachtig gekeken.
Terwijl zo’n klankschaal nu juist gebruikt wordt om aandacht
te trainen. Een klapje met de gong luidt een moment van stilte en aandacht in -of juist weer uit. Het wordt vaak gebruikt

Informatieblad Protestantse Gemeenten Veere en Gapinge

in meditatiegroepen of vespers om de stroom van gedachten en beelden, de innerlijke monoloog die de hele dag door
gaat -zelfs in je dromen-, even te laten voor wat die is en je
aandacht te richten op iets anders, bijvoorbeeld de adem. Je
zegt innerlijk: “Ik adem in, ik adem uit”, of ‘kom Schepper
Geest’. Het lijkt heel simpel maar is knap lastig. Als na een
tijd de innerlijke stroom van beelden en emoties een beetje
tot rust komt en bezinkt, kunnen soms diepere lagen aan het
licht komen. Dat wat je werkelijk bezighoudt, zorgen, weggestopt verdriet of juist een zomaar opwellende dankbaarheid
dat je leeft en de natuur in bloei staat.
Oefeningen, in de vorm van meditatie of stil gebed, vormen
een kern in alle godsdiensten. In het boeddhistisch klooster
van (in januari overleden) Thich Nhat Hanh in de Dordogne
klinkt ieder kwartier het geluid van een gong. Iedereen onderbreekt dan even waar je mee bezig bent, richt zich op
de adem , komt even in het zgn. ‘ hier en nu’ en gaat weer
verder. Het is oefenen in leven in aandacht (ooit kaapte IKEA
dit idee door op de catalogus te zetten: Aandacht Maakt Alles
Mooier)....
Ga je met zulke oefeningen bezig, dan krijgt je oog voor teksten als “ga in uw binnenkamer, sluit de deur en bidt aldus..”
of teksten waarin Jezus naar ‘de overkant’ gaat om te bidden.
Intrigerend is wat Paulus ervaart. Hij schrijft zowel over een
voortdurend bidden overdag als over een bijzondere ervaring
in 2 Korintiërs 12:2-4. Over een man (hijzelf) die wordt weggevoerd tot in de derde hemel en daar ‘woorden hoorde die
door geen mens mogen worden uitgesproken’. Blijkbaar een
diepe mystieke ervaring -die overigens ook anderen hadden
in een Joodse traditie van die tijd.
Enfin, de klankschaal mag nu even als Heilige Graal tussen
het avondmaalsgerei verkeren, straks zal ze weer momenten van aandacht gaan inluiden, bijvoorbeeld in het vorige
maand (eindelijk) geopende Stadsklooster in Middelburg.
Een klankschaaltje van vijf tientjes kan dus behulpzaam zijn
bij de bede: “laat dan mijn hart u toebehoren en laat mij door
de wereld gaan met open ogen, open oren, om al uw tekens
te verstaan” (Lied 978).
Over het bezoeken van gemeenteleden heb ik nu geen bijzonderheden te melden. Het is fijn om te merken dat velen
een bezoek en gesprek op prijs stellen.
Een hartelijke groet van Pim Steenbergen

			

In memoriam
Suzanna Ridderbos-Olree

Op woensdag 4 mei namen wij afscheid van Suzanna Olree,
Suus. Suus werd geboren op 13 januari 1938 in Serooskerke
(W.), de jongste dochter uit een gezin van 6 kinderen. Het was
hard werken op de boerderij van de familie Olree.
In 1954 leerde ze Aldert Ridderbos kennen tijdens de jaarlijkse winkelweek in Serooskerke. In 1958 trouwden ze en
samen kregen ze drie kinderen, die warme herinneringen
hebben aan de tijd in Serooskerke (en enkele koude aan de
zwemlessen in het buitenbad in de vroege ochtend; waar
Suus ook zelf besloot zwemmen te leren). In 1974 verhuisde
het gezin naar Zanddijk / Veere. Mevrouw Ridderbos is zeer
actief geweest als vrijwilliger: op de woensdagmiddag in
de speeltuin snoep en limonade verkopen; het jeugdkamp
Veere; de Bezige Bijtjes; koffie schenken en de bibliotheek
in Nieuw Sandenburgh; diaken bij de Hervormde kerk en
Kompasmaaltijden verzorgen; elke dinsdagavond zingen bij
de cantorij. En dan 3 dagen in de week werken bij openbare
Basisschool het Veer. Ze zorgde dat alles tip top schoon was.
Ook pakte ze het tennisraket om vele uurtjes op de tennisbanen door te brengen.
Een zeer belangrijke plek in haar leven namen de (achter)
kleinkinderen in. Ze was een trotse oma die graag veel tijd
met hen doorbracht. Er werden vaak met alle kinderen en
(achter)kleinkinderen feestjes en vakanties gevierd, wat onvergetelijke herinneringen heeft gebracht.
De laatste jaren waren zwaar; ouderdom en ziekte eisten
steeds meer hun tol. En de samenleving was in de greep van
corona. Het was vaak eenzaam daardoor. Meneer Ridderbos
heeft gelukkig altijd met veel liefde voor haar kunnen blijven
zorgen. Op 28 april overleed zij in het ziekenhuis te Goes.
In de dienst van 4 mei deelden we de mooie herinneringen
met elkaar. De lezing uit de bijbel was uit Jesaja 43: “Ik heb
je bij je naam geroepen, je bent van Mij!” God is trouw, en die
trouw reikt verder dan een leven lang. Die reikt tot over de
grens van dit leven heen. Ons verstand reikt zo ver niet, maar
ons geloof wel, in Jezus’ naam. In dat vertrouwen hebben we
haar lichaam te ruste gelegd in de aarde op de begraafplaats
in Veere.
We wensen meneer Ridderbos, de kinderen en (achter)kleikinderen veel sterkte toe.
Ds. Gerrit Klein

2

Uit de kerkenraad
De kerkenraden vergaderden
deze maand apart, omdat er
veel concrete punten waren,
die alleen één van de gemeenten aangingen. We keken terug
op een erg mooie en succesvolle cantatedienst. Ondanks het
feit dat dit een samenwerking betreft met het Bachkoor, zien
we dit als een volwaardige kerkdienst. Ds. Marga Haas, die
in de dienst voorging, was erg enthousiast en heeft aangegeven dat ze vaker wil meewerken. De dienst werd mede
mogelijk gemaakt door het ‘Vogelaarfonds’. Na het succes van
de Paasdienst, wordt op 12 juni een Pinksterdienst georganiseerd voor de Oekraïense vluchtelingen. Ds. Wim Jansen zal
voorgaan. Iedereen is van harte welkom. De dienst begint om
12.00 uur. Tijdens de dienst zal de Opentuinen-commissie
een tafel met informatie voor de kerk zetten. Verdere onderwerpen waren de bestaande en komende vacatures in de
kerkenraad van Veere en pastoraalwerkers en werd nagedacht
over de aanpak van het beroepingstraject. Voorlopig is een
klein groepje uit de kerkenraad eerst bezig met het actualiseren van de samenwerkings-overeenkomst. De uitkomst wordt
eerst aan de kerkenraad gepresenteerd en daarna aan de gemeente.
Sylvia van Dam Merrett, scriba

Waarom? In de eerste plaats willen we dat deelnemers elkaar ontmoeten en genieten van het fraaie Walcherse landschap waar we al fietsend doorheen rijden. Verder willen we
de fietsers kennis laten maken met de zeven kerken die we
onderweg tegenkomen. Ze variëren in grootte, bouwperiode
en bouwstijl, hebben elk hun eigen sfeer en tonen de toewijding om deze mooie Godshuizen in stand te houden en te
gebruiken.
Wie? Iedereen is welkom, je hoeft geen lid te zijn van de kerk
om mee te doen. Nodig ook anderen uit om mee te fietsen.
Opgave Wil je meedoen?
Geef je op voor zaterdag 18 juni 2022 bij Maatje Reijnierse
(Gapinge ) Heleen Boone (Veere)
En geef aan met hoeveel personen je meefietst.

Gebedsdiensten

Woensdagavond 8 juni wordt er weer een gebedsdienst
gehouden in Gapinge. U bent van harte welkom om 19.30
uur in de Torenkerk. Heeft u een gebedsintentie / voorbede?

Kerkenpadfietstocht

Op zaterdag 25 juni 2022 is er weer een Kerkenpadfietstocht,
georganiseerd door het cluster VIER!, bestaande uit de Protestantse Gemeenten Gapinge/Veere, Serooskerke en Vrouwenpolder. Inmiddels klopt de naam niet meer, want sinds een
paar jaar horen Kleverskerke en Sint Laurens er ook bij. Samen organiseren wij allerlei activiteiten zoals deze fietstocht.
Waar? We starten om 9.30 uur in Vrouwenpolder in De
Ontmoeting (achter de Pelgrimskerk) met koffie en vertrekken
daarna voor een bezoek aan de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt. Hierna gaat de fietstocht via Gapinge naar Veere. Daar
lunchen we (zelf je lunch meenemen) en vervolgens gaan we
naar Kleverskerke en Sint Laurens. Eindpunt is de Johanneskerk in Serooskerke, waar we de fietstocht besluiten met een
vesper. Op elke stopplaats staat iets te eten of te drinken klaar.
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In de harten die bij beide kerken staan, kunt u briefjes inleveren, het mag ook bij de voorganger in de gebedsdienst, 8
juni en 6 juli is dat Heleen Boone, van Bourgondielaan 42,
tel 501794.
Ook is er in de dienst gelegenheid om een kaarsje aan te
steken. De volgende gebedsdienst is op 6 juli in de Kleine
Kerk in Veere.

Uitnodiging kerkenavond

Kerkenavond van De Hoop in Vlissingen over ‘geweld binnen
het gezin’
Op woensdag 15 juni organiseert De Hoop ggz een informatie-en ontmoetingsavond voor kerken over het thema ‘Geweld binnen het gezin’. Het gezin een veilige plek? Dat is wat
we allemaal verlangen.Toch is het gezin of familieverband
de plek waar mensen kans lopen met geweld in aanraking
te komen. Hoe kun je er als kerkelijke gemeente zijn voor
deze gemeenteleden of gezinnen? Deze avond ontvangt u

praktische handvatten van professionals. Kerkenraden, pastoraal werkers en geïnteresseerden zijn van harte uitgenodigd. De avond wordt gehouden bij de polikliniek Zeeland
van De Hoop ggz, locatie Leerwerkbedrijf Proef & Geniet !,
Scheldestraat 21 in Vlissingen. De inloop is vanaf 19:30 uur,
het programma
start om 19:45 uur.
Aan deze bijeenkomst zijn geen kosten verbonden.
Meer info en aanmelden:
www.vriendenvandehoop.nl/kerkenavond.

Met vragen kunt u contact opnemen met Imke Elstak (mail
naar ielstak@dezb.nl of bel 0118 654153). De dialoogtafel op
30 juni is een initiatief van Keti Koti Tafel Community Zeeland
en wordt mede mogelijk gemaakt door Provincie Zeeland /
Four Freedoms door Het Jaar Heen, Keti Koti Zeeland, ZB Bibliotheek van Zeeland en Europe Direct.

Ring Walcheren

De ringavond die laatst heeft plaats gevonden in Serooskerke,
is via kerkdienstgemist nog enkele weken te beluisteren. Ook
is er een verslag gemaakt door dhr. Wim Staat, welke is te lezen op de website van de classis Delta.

Uitnodiging Keti Koti Tafel

Namens ring Walcheren, met vriendelijke groet,
Lenie Molendijk

Welkom aan de Keti Koti dialoogtafel in het Zeeuws Archief
te Middelburg op 30 juni 2022 ! Keti Koti betekent “verbreek
de ketens” en de dialoogtafel is onderdeel van de jaarlijkse
herdenking van de afschaffing van de Nederlandse slavernij.

NIEUWS UIT VEERE

Na de jaren waarin de Keti Koti dialoog in kleine kring bij
mensen thuis is gevoerd, kunnen we nu weer samenkomen voor een ontmoeting tussen witte en zwarte Zeeuwen
(en alle kleuren daar tussenin). Een ontmoeting waarin we
stilstaan bij de gevolgen in het heden van het gezamenlijke
slavernijverleden. Een verleden dat in het Zeeuws Archief
tastbaar aanwezig is. De maaltijd en rituelen zijn verbonden
met het leven op de plantages in het verleden en de dialoog
is gericht op het met elkaar delen van persoonlijke ervaringen, herinneringen en gevoelens in het heden.
Kort & Krachtig: De Keti Koti dialoogtafel vindt plaats op
donderdag 30 juni in het Zeeuws Archief, Hofplein 16 in
Middelburg. De maaltijd begint om 17.30 uur (inloop vanaf
17.00 uur) en aansluitend is er om 20.00 uur gelegenheid
deel te nemen aan de wake bij het Slavernijmonument op
de Balans.
Aanmelden: Vanwege het beperkte aantal plaatsen en de samenstelling van dialoogkoppels is inschrijving verplicht. Om
dezelfde reden vernemen we ook graag of u al dan niet een
migratieachtergrond heeft. Graag aanmelden vóór 20 juni
2022 bij www.dezb.nl

Collecteopbrengsten Kleine Kerk
1 mei:
8 mei:
15 mei:
22 mei:

Kerk
Kerk
Kerk
Kerk

€
€
€
€

132,65
90,10
90,40
82,40

Diaconie
€
KiA Nigeria
€
Cantatedienst
€
Binnenlands diaconaat
De Glind
€
€
22 mei: Diaconie

138,10
103,70
723,10

1 mei:
8 mei:
8 mei:
15 mei:

92,75
94,80

Autodienst
5 juni:
12 juni:
19 juni:
3 juli:
10 juli:

Kijk voor meer informatie over de Keti Koti Tafel op
www.ketikotitafel.nl/zeeland.

David Pouwer
Cees Gideonse
Anke vd Berge
Editha Kraak
Petra Schot
contactpersoon: David Pouwer 0118 -501784
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Wie brengt de bloemengroet in Veere

Waarom moeilijk doen als het samen kan?!

fam. Koppejan
fam. Slingenberg
fam. Hengeveld
mevr. T. Kroon

We kunnen aftellen. Het traditionele feestelijke weekend met
opnieuw 10 mooie (open)tuinen gaat bijna van start als u dit
leest. Zaterdag 11 en zondag 12 juni a.s. alweer voor de 13e
keer. Een mooie afwisseling van groot en klein, stadstuin en
landelijke tuin openen dan de tuinpoortjes voor publiek.
Met als doel een mooi bedrag in te zamelen dat volledig zal
worden besteed aan de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne. De vrolijk gekleurde fietsen met daaraan de informatieposter staan inmiddels her en der verspreid in Veere en u
heeft vast ook de posters zien hangen.

Donderdag 9 juni
is er géén
Koffie Korenmaat,
omdat deze dan de
hele dag bezet is !

			

We kunnen zeker nog uw hulp gebruiken. Met name op
zondag 12 juni. Op het tijdstip dat de bezoekersstroom op
gang komt (12:00 uur), start nu in de Kleine Kerk een korte
viering van het Pinksterfeest voor / met de Oekraïense gemeenschap. Wij hebben hier als commissie vanzelfsprekend
van harte mee ingestemd en starten de verkoop van de passe-partouts daarom die dag buiten, bij de ingang. Omdat de
kerk het startpunt is van de wandeling langs de tuinen verwachten wij veel bezoekers. Na afloop van de dienst zullen
we rond 12:45 uur met vereende krachten (uw hulp is hierbij
nodig!) de kerk zodanig inrichten dat er een mogelijkheid is
voor de verkoop van de passe-partouts, er gezellige hoekjes
zijn om koffie/thee te drinken met een lekker gebakje erbij
(misschien wel de door u gebakken taart?!), er ruimte is om
onze mooie kerk te bezichtigen waarbij er uitleg wordt gegeven en/of de mogelijkheid voor een goed gesprek met
bezoekers.

dinsdag 21 juni

De inloopmorgen is nu weer op de derde dinsdag van de
maand en wel op 21 juni. 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 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 ds. Pim Steenbergen. Allen van harte uitgenodigd.

Veerse open tuinen 2022

5 juni:
12 juni:
19 juni:
3 juli:

Open tuinen

zaterdag

11 juni

11.00 -17.00 uur

zondag

12 juni

12.00 -17.00 uur
(Wandel)route
langs TIEN tuinen
Centraal informatiepunt:
Kleine Kerk,
Kapellestraat 27
Entree € 2,00 pp/per tuin
Passe-partout voor alle
tuinen € 10,- pp
Opbrengst voor opvang
vluchtelingen uit Oekraïne

© a3

www.veere-stad.nl

Ontwerp en beeldbewerking; a3Franke - Veere - Foto: Hanneke de Vroe
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opentuinenveere

U begrijpt dat er even flink aangepakt moet worden. We kunnen voor beide dagen ook de hulp van enkele koffie/thee
schenkers gebruiken, nog enkele taartenbakkers en ook hulp
bij de verkoop of het afstrepen van de passe-partouts bij de
tuinen.
U kunt zich opgeven op de lijst die in de kerk ligt óf aanmelden bij: Harry Buiter, Adri Franke, Maxi Joustra, Editha Kraak,
Ines Vansteenkiste of ondergetekende.
Marjan Luyk namens de Commissie Open Tuinen

genaren terug te brengen. Xoliles oma is enthousiast over de
training die ze heeft gekregen, haar bedrijfje bloeit als nooit
tevoren. “Ik heb geen geldzorgen meer en kan goed voor mijn
kleinkinderen zorgen. Ik geniet ervan om te zien hoe gezond
en blij ze zijn”, zegt ze.
2e collecte: Kerk

12 juni ( Avondmaal )
1e collecte: Mercy Ships

Waar collecteren wij voor in juni

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

5 juni (Pinksteren)
1e collecte: KIA Zuid-Afrika
Veel arme boeren in de Zuid-Afrikaanse provincie KwaZuluNatal leven al generaties lang in armoede. Ze geloven niet
dat hun leven ooit zal verbeteren. Een christelijke ontwikkelingsorganisatie doorbreekt deze mentaliteit door boerenfamilies te laten samenwerken. De organisatie inspireert hen
met bijbelverhalen en leert hun hoe ze met betere landbouwmethoden de voedselopbrengst kunnen verhogen. In het kader van ‘jong geleerd, oud gedaan’ investeert de organisatie
juist ook in kinderen zodat er een structurele verbetering van
de leefomstandigheden optreedt. Wat betekent dit project
voor Xolile en haar oma?

Visie Mercy Ships zet ziekenhuisschepen in om levens te veranderen . en landen te dienen Missie We streven ernaar het
model van Jezus te volgen, om hoop en . genezing te brengen
naar de
vergeten armen. Kernwaarden *God liefhebben *Anderen liefhebben en dienen *Integer zijn *In alles streven naar uitmuntendheid Voor 2022 kijkt Mercy Ships er naar uit om zoveel
mogelijk mensen te kunnen helpen met medische zorg, op
en rond de schepen in Afrika. Naast de Africa Mercy, waar momenteel al volop operaties plaatsvinden, zal eind mei 2022
ook de Global Mercy aanmeren in Dakar, Senegal. Het schip
wordt hier met een feestelijke ceremonie officieel ingewijd in
Afrika. Daarna begint een maand van medische trainingen: de
trainingsfaciliteiten op het schip worden uitvoerig getest door
artsen en trainees zodat duidelijk wordt hoe Mercy Ships met
de Global Mercy de bevolking van Afrika zo goed mogelijk kan
dienen.
2e collecte: Kerk

19 juni

1e collecte: Kerk

Xolile is 13 jaar en woont samen met haar broers en zussen
bij haar oma. Haar oma brengt veel tijd door in haar tuin en
verbouwt en kweekt daar groente en fruit. Ook repareert ze
kleding voor extra inkomsten. Xolile helpt haar oma door de
tuin te besproeien en door de herstelde kleding naar de ei-

2e collecte:
Stichting Ontwikkelingssamenwerking Veere
De eerste collecte vanmorgen is bestemd voor de Creche
Gente Valente in Sobradinho, Brazilië. De Stichting Ontwikkelingssamenwerking Veere én u hebben de crèche regelmatig
gesteund. Hoofdleidster Marta is zeer bescheiden en zal niet
graag om financiële hulp vragen. Maar nu is écht de nood
aan de man! Corona heeft er flink ingehakt! In Brazilië waren
alle scholen en kinderopvangmogelijkheden gedurende een
lange lockdown verplicht gesloten, veel langer dan hier in
Nederland. Voor werkende ouders een ramp. In goed overleg
met de nieuwe burgemeester van Sobradinho heeft de crèche
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haar deuren tijdens de lockdown tóch geopend. Dat mocht,
mits er strenge corona schoonmaak.en hygiëneregels werden toegepast. De kosten voor heel veel mondkapjes, desinfectans, beschermende kleding en het inhuren van een
professioneel schoonmaakbedrijf (één keer per maand) zijn
door de SOV betaald. Dat er dringend behoeft was aan de
opvang van kinderen (van 3 maanden tot 16 jaar!) blijkt uit
de enorme toestroom. Eigenlijk is er maar plaats voor maximaal 120 kinderen, maar in het afgelopen half jaar zijn dat
er inmiddels 220 geworden!
U begrijpt, dat alle zeilen bijgezet moe(s)ten worden om het
hoofd boven water te houden. Gelukkig houdt de nieuwe
burgemeester zich aan zijn beloftes en verplichtingen, en
wordt een groot deel van het personeel door de gemeente
betaald. Maar 220 monden 2 keer per dag te eten geven is
een enorme opgave. Aan onderhoud van gebouwen en meubilair kwam men uiteraard niet toe.
Marta stuurde foto’s van onder andere het speeltoestel. In
het hout hebben zich termieten genesteld, waardoor het niet
meer veilig is de kinderen hierop te laten spelen.

26 juni

1e collecte: Kerk
2e collecte: Binnenlands Diaconaat Migranten
Nederland telt zo’n 30.000 migranten zonder verblijfsvergunning. Velen van hen zijn arbeidsmigranten, anderen
bleven na een mislukte asielprocedure in Nederland, bijvoorbeeld omdat het land van herkomst hen niet accepteert.
Ongedocumenteerden hebben weinig rechten en er is altijd
de angst op uitzetting. Diverse kerkelijke initiatieven, zoals
de Wereldhuizen in Amsterdam en Den Haag, de Pauluskerk
in Rotterdam en Villa Vrede in Utrecht helpen met advies en
dagbesteding en stimuleren zo de veerkracht van deze mensen.

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. 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

Ook zijn er wat kleinere reparaties nodig aan sloten van deuren, en een aantal nieuwe stoelen zou ook zeer welkom zijn.
Wij willen Marta en haar team graag een helpende hand toesteken om de genoemde reparaties te kunnen laten uitvoeren. Daarom vragen wij uw gulle bijdrage in deze collecte.
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NIEUWS UIT GAPINGE

Kerkrentmeesters Gapinge

Zoals besproken op de gemeenteavond d.d. 24-02 en
vermeld in de Nieuwsbrief van april, verandert de samenstelling van het College van Kerkrentmeesters, na ontvangst van
de bevestiging door PKN Classis Delta aan PKN Gapinge dat
wij voortaan de status "Kleine gemeente" binnen PKN Nederland hebben. Inmiddels is deze status door PKN Classis Delta
met brief van 11 april 2022 toegekend voor de eerstkomende
5 jaar, waarna deze situatie zal worden geëvalueerd.
Voor het College van Kerkrentmeesters betekent dit, dat mag
worden volstaan met een "bemensing" van 3 personen, waarvan tenminste 1 ouderling kerkrentmeester.
Inmiddels besloot het college in deze samenstelling verder
te werken, wat door de Kerkenraad is geaccordeerd. Onderstaand de nieuwe samenstelling:
lid/ouderling kerkrentmeester: Nel Jobse,
lid/secretaris: David Coppoolse en
lid/voorzitter: Arnold Eggink.
Deze leden zijn periodiek aftredend, volgens een rooster
van aftreden.
Peter Blok en Jan Lorier werden gelijktijdig benoemd tot
adviseur van het college en Wim van Tatenhove als adviseur/
penningmeester van de kerk. Zij traden terug als lid van
het college.
Vanuit Gapinge zijn wij blij dat Cees Gideonse de taak op zich
genomen heeft van webmaster van de gezamenlijke website
Gapinge/Veere. Dank hiervoor Cees en veel succes met deze
werkzaamheden !

Vanwege de essentaksterfte hebben we tijdens de afgelopen
winter helaas enkele zieke bomen rond de Torenkerk moeten
kappen. Het kappen van deze grote bomen is, na de hiervoor
verkregen vergunning, in goed overleg en uitvoering gedaan
met de gemeente Veere. Het college overlegt nog of, hoe en
waar, welke bomen in het plantseizoen terug geplaatst kunnen worden. Wordt vervolgd.

3 september Gapingse-dag

Op 3 september zal de Gapingse-dag georganiseerd worden
(de vroegere braderie). Uiteraard weer met sjezenrijden langs
en bij de kerk en met diverse andere activiteiten. Traditiegetrouw werden dan oliebollen gebakken en verkocht, t.b.v. de
restauratie van onze Torenkerk en was de kerk geopend. Wij
willen deze traditie, na 2 "corona jaren", weer in ere herstellen. De eerste contacten hiervoor zijn al gelegd met de oliebollenbakker. Nieuw is, dat we de opbrengst van de verkoop dit
jaar willen bestemmen voor een ander doel, nl:
Opvang van vluchtelingen uit Oekraïne.
Ons college en de Kerkenraad hebben in principe besloten,
om het tot nu toe verhuurde deel van de kerktuin aan de fam.
B. Paauwe, aan hen te verkopen. Het betreffende deel van
de kerktuin wordt reeds jarenlang aan hen verhuurd voor
een symbolisch bedrag. Het vervolgtraject om dit verder uit
te kunnen voeren is in gang gezet. Toestemming hiervoor
vragen aan CCGB classis Delta van de PKN Nederland is daarvoor de eerste verdere stap. Deze beoordeelt de voorwaarden
en prijs van deze voorgenomen transactie en verleent daar
vervolgens wel of geen toestemming voor.
Afsluitend willen wij alle leden bedanken voor de toezeggingen en betalingen van vrijwillige bijdragen, naar aanleiding
van de actie Kerkbalans 2022. Ons vertrouwen in de blijvende
betrokkenheid van onze leden is hiermee weer bevestigd !
Tot zover vanuit het college.
Namens het College van Kerkrentmeesters PKN Gapinge,
Arnold Eggink, voorzitter.

Jarig in de maand juni

Mevr. Sturm-Louws
hoopt op 23 juni 89 jaar te worden
Van harte gefeliciteerd en Gods zegen toegewenst !

Wie brengt de bloemengroet
in Gapinge
26 juni: fam. Gideonse-Moens
31 juli: fam. van Tatenhove-Goedbloed
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KERKDIENSTEN GAPINGE & VEERE

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”

5 juni
Pinksteren
Veere
voorganger: ds. C.J. Don (Oost-Souburg)
collectes: KiA Zuid-Afrika
Kerk
8 juni
Gapinge

3 juli
Veere
voorganger: ds. C. Weijs (Eindhoven)
collectes: Werelddiaconaat India
Kerk

gebedsdienst - 19.30 uur

Kerkdiensten in Nw. Sandenburgh
aanvang 14.30 uur

12 juni
Avondmaal
Veere
voorganger: ds. M. van Manen (Breskens)
collectes: Mercy Ships
Kerk

5 juni
Pinksteren
voorganger: dhr. Kees Simons
19 juni
voorganger: dhr. Kees Simons

12 juni
viering met Oekraïners
12.00 uur
Veere
voorganger: ds. W. Jansen

3 juli
voorganger: dhr. Kees Simons

19 juni
Veere
voorganger: mw. L. Slabbekoorn-de Muijnck 		
collectes:

(Driewegen)

Kerk
S.O.V.

26 juni
Gapinge
voorganger: ds. van der Jagt (Renesse)
collectes: Kerk
Binnenlands diaconaat
Migranten
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ADRESSEN VEERE

ADRESSEN GAPINGE

Kerkgebouw
Kleine Kerk

Dorpsstraat 25
4352 AB Gapinge

Kerkgebouw - Torenkerk

Kapellestraat 27
4351 AL Veere
tel: 0118-501436

Predikant
vacant

De Korenmaat
Kerkstraat 6
4351 AK Veere

Bijstand pastoraat:

ds. J.W.(Pim) Steenbergen
Middelburg
E-mail: jw.steenbergen@planet.nl

Predikant
vacant

Voorzitter
Piet Aarnoutse
Gapingsedreef 5, 4352 SH Gapinge

Bijstand pastoraat:

ds. J.W.(Pim) Steenbergen
Middelburg
E-mail: jw.steenbergen@planet.nl

tel: 0118-553765

Pastoraat

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

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

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

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

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

tel: 0627585203
tel: 0631546674
tel: 0118-501784

Nieuw-Sandenburgh
C. Simons (Rozenhof)
Betsie Wattel (diaken)
Coby Louwerse

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

Scriba
Sylvia van Dam Merrett
scribagave@pgveere.nl

tel: 0118 - 592678
hofnieuwveerezicht96@gmail.com

Pastoraat
Coranne Sturm
Schotsehoek 2, 4352 AH Gapinge

tel: 06-43120957
corannestrurm@zeelandnet.nl

Koster
Jannie Paauwe
Schellachseweg 2a, 4352 AJ Gapinge

tel: 0118 - 591490

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

tel:0118-502151

tel: 0118-506025

Kosters
Heleen Boone
Fred Louwerse

tel: 0118-501794
tel: 06-27425987

Zendings- en evang. commissie
Tannie Gideonse
Dorpsstraat 37, 4352 AB Gapinge
Rek.nr:NL87RABO0365.2094.06

tel: 06-22304293

Ledenadministratie
Truus Looise

Penningmeester:
Tannie Gideonse

Autodienst
Koos van Tatenhove

Diaconie
Rekeningnummer: NL82RABO0335.0616.05
(t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Veere)
College van Kerkrentmeesters
Harry Buiter ( voorzitter)
Heleen Slingerberg (secretaris)
Ted van Dam Merrette (penningmeester)
Nel Heij (administrateur en ledenadministratie)

tel: 06-53841938
hofgapinge@gmail.com

Scriba
Ab Paauwe
Weelweg 2, 4352 SM Gapinge

Voorzitter kerkenraad
Harry Buiter
(voorzitter Veere en Combinatie)

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

tel: 0118-553765

tel: 0118 - 596080
wmttn@zeelandnet.nl

tel: 06-26842951
joliebas@zeelandnet.nl
tel: 06 - 22840021
tel: 06 - 22840021
a.j.gideonse@hotmail.com
o.v.v. Zendingsbijdrage
tel: 0118 - 591629
truus.looise@gmail.com
tel: 0118 - 596080
wmttn@zeelandnet.nl

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

tel: 0118- 506025
tel: 06-55700388
tel: 0118 -502151
tel: 0118- 501564

COLOFON
‘Op Weg’, uitgave jaargang 28 - nummer 6

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: 23 juni 2022
Lay out en opmaak: Adri Franke

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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