
OP
   WEG
OP
   WEG

  
m

aa
rt 

´2
3

‘Amor Fati’: omhels moedig het lot. Strijdt er niet te-
gen, neem het op je en wordt op die manier een waar-
dig mens. 

Het gebed in het liedboek  lijkt wellicht stoïcijns. Maar 
- en dat is essentieel - het is een gebed. Een intiem 
gesprek met de Eeuwige. Wat moet ik aanvaarden en 
in Gods handen leggen - en voor wat ga ik strijden ? 
De wijsheid om daartussen te onderscheiden lijkt me 
een levenslang leerproces. 
Sommige mensen blijven vechten tot het bittere 
einde, anderen leggen zich op een gegeven moment 
neer, in be-rusting, “in uw handen.".  Maar je kunt ook 
te snel zeggen: dat kunnen wij niet. Is ziekte, is corona 
iets onvermijdelijks? (Of de wil van God) Moeten we 
ons daarin schikken? Nee, we ontwikkelen een vaccin. 
We vechten tegen ziektes. Al is de goedbedoelde leus 
“help kanker de wereld uit” wellicht te overmoedig. 

Wat zit er toch veel in dit kleine gebed verscholen!  
Overgave en moed. Bijvoorbeeld de moed om tegen 
gemakkelijke opvattingen in te gaan, om je in te zet-
ten, om erin te blijven geloven dat je inzet ertoe doet!  
De inzet van Christus, zijn leven in verbondenheid 
met God, de bron, doet ertoe. Tegen alle verwachting 
in  of alle wereldse wijsheid te boven: het zal Pasen 
worden!. 

De 40 dagen zijn begonnen, tijd om te oefenen in 
kalmte, gebed en verstilling. Maar ook in passie, in 
bewogen-worden. Ongeduld oefenen naar een nieu-
we wereld. 

Ds Pim Steenbergen 
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Meditatie
God, geef me
kalmte om te aanvaarden
wat ik niet kan veranderen; 
moed om te veranderen
wat ik kan veranderen;
wijsheid om tussen deze twee
onderscheid te maken.

(Liedboek blz 1448) 

Dit gebed komt uit een Amerikaans pelgrimslied. Aan-
vaarding van wat onvermijdelijk is én veranderen wat 
mogelijk is. Dit onderscheid treffen we aan in menig 
zelphulp-boek vol levenslessen. Bijvoorbeeld het goed 
leesbare boek van olympisch schaatskampioen Marc 
Tuitert. Hij vertelt in Drive, train je stoïcijnse mindset, 
hoe de filosofie van de oude griekse stoïcijnen hem 
hebben geholpen op de schaatsbaan en privé.   
    
Grieken en Romeinen zochten naar kennis en levens-
wijsheid. De stoïcijnen  (o.a. Seneca en keizer Marcus 
Aurelius) vroegen naar de juiste levenshouding. Is dat: 
er helemaal voor gaan en er helemaal in geloven, dan 
volgt succes en voldoening vanzelf?’  Nee! Zij beklem-
tonen dat we niet alles in de hand hebben. Er is tegen-
slag, botte pech, ziekte en tenslotte vervalt ons lichaam. 
Wijsheid is hoe je daarmee omgaat .
Hun advies: wat je niet kunt veranderen en wat je ont-
glipt,  laat dat los. Accepteer dat met mildheid en gela-
tenheid. 
Tegelijk zeggen ze ook (de één wat meer dan de ander) 
zet je in voor iets waar je wel invloed op hebt, bijvoor-
beeld de manier van samenleven en geniet vooral van 
het goede. 
Geluk is bij de stoïcijnen: innerlijke onverstoorbaar-
heid, apatheia (waar ons woord ‘apathie’ vandaan 
komt, maar dat heeft een negatieve klank gekregen). 
Leven in overeenstemming met de wereld orde, de kos-
mos. Neem tegenslag met een dosis humor en kalmte. 
Treur niet te zeer om de dood: het gestorven lichaam 
en de ziel wordt immers ‘gewoon’ weer deel van het 
grote geheel. Alles verandert, maar niets gaat verloren. 
Of dat een troost is, is natuurlijk nog maar de vraag. 
Iets van deze houding vinden we terug bij filosoof ( en 
domineeszoon) Friedrich Nietzsche (1844-1900 ) Vol-
gens hem is er geen absolute zin en doel in ons leven. 
We zijn aan onszelf overgeleverd. Zijn levensregel is: 



De 40 dagen zijn begonnen en de bijhorende                  
kalenders zijn verschenen - ik heb er inmiddels 4              
gehamsterd. Een handig hulpmiddel om dagelijks 
even de tijd te nemen voor God en voor jezelf. 
Soms moet je echt tijd nemen. Iemand zei: als ik het 
druk heb en geen tijd heb, neem ik niet mijn dage-
lijkse kwartier van bezinning maar dan verdubbel ik 
het, minstens een half uur.  
‘Oefenen’ in geloof kan met behulp van zo’n boekje. 
We zijn de laatste weken getuige van veel verdriet en 
ontreddering - de oorlog die maar niet ophoudt en de 
aardbevingen in Turkije en Syrië. Mensen onder het 
puin baden om redding - die meestal niet meer kwam. 
We zijn ook getuige van vrijgevigheid, van mensen 
die doen wat ze kunnen en soms gebeurt een won-
der. Het is een opgave om erin te blijven geloven dat 
liefde sterker is dan alle vernietiging om ons heen. Dat 
we Pasen zullen vieren - al is het in de woestijn. ‘Geef 
ons geloof, toon ons de weg, blijf bij ons’, zeggen de 
leerlingen. Laten wij dat hen zoveel eeuwen later toch 
maar na-zeggen en na-bidden. 

Uit de gemeente kan ik melden dat overleden zijn: 
Jaap Wisse en Adri Dekker. 
Beiden woonden in Nieuw Sandenburgh. De  in          
memoria staan in dit kerkblad.  Naar Nieuw Sanden-
burgh was al eerder verhuisd mevrouw Colpaert- de 
Visser en onlangs verhuisden daarheen de dames 
Kwekkeboom en Wondergem.  Zo’n verhuizing kan 
een beladen moment zijn. Toch zijn ze blij dat ze nu 
in Veere kunnen zijn.  We wensen hen goede moed in 
hun nieuwe omgeving.  

Op 19 maart zal ik voorgaan. Het is dan halverwege 
de 40 dagen: Laetare, latijn voor Verheugt U!   Op het 
rooster staat een lezing uit 1 Samuel 16 over de verkie-

zing van David als opvolger van 
Saul.  Niet de sterke bink wordt 
uitgekozen ,  want “de mens 
kijkt naar het uiterlijk,  maar de 
Heer kijkt naar het hart’ . 

Een hartelijke groet 
Ds. Pim Steenbergen 
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Wanneer komt 
de collectezak?   
In menige kerk vindt de collecte 
plaats nà de gebeden of sinds de 
coronatijd bij het uitgaan.  
Maakt het wat uit wanneer de col-
lecte is? Misschien niet zo veel en 

moet je vooral praktisch denken: eerst het bidden in 
aandacht, daarna collecteren met bijbehorend geroe-
zemoes en de terugkomst van de kindernevendienst 
en dan het slotlied. Maar het kan ook anders, en daar 
zijn goede redenen voor.  
Bij de viering van de maaltijd van de Heer is de volg-
orde anders.  Die is dan: preek - collecte / binnenbren-
gen van brood en wijn  - gebeden aan de tafel. Het 
gehoorde woord in de verkondiging wordt dan direct 
omgezet in de daad van het geven. Eerst de portemon-
nee en dan pas het gebed. 
Onze gaven zijn in de vorm van geld, maar ooit was 
dat in natura, brood en wijn van huis meegenomen. 
Het werd verzameld op de tafel en wat overbleef na 
het delen - en het was de bedoeling dát er overbleef- 
ging niet terug naar de gever, maar de wereld in, voor 
wie tekort kwam.
Het Avondmaal / Eucharistie is diaconaal ! 
In de protestantse traditie werd de maaltijd van de 
Heer (steeds) minder vaak gevierd.
En werd het verband tussen gave en gebed aan de ta-
fel wat verbroken. 
Plat gezegd: “je kunt ook eerst bidden en daarna de 
zak laten rondgaan”  Maar is het liturgisch gezien niet 
passender om de collecte vóór de gebeden te doen, 
ook als er geen avondmaal gevierd wordt ? 
Dan wordt de collecte een ‘scharnierpunt’ tussen de 
preek en de gebeden/ avondmaal .  
De collecte is dan meer een  integraal deel van de ge-
hele liturgie ! 
Het geven van geld heeft ook een innerlijke kant: met 
onze gaven geven we iets van onszelf weg.
 “We gaan zelf in de zak’ ( zegt Barnard in onderstaan-
de link). Wij  worden naar de tafel gebracht en samen-
gevoegd bij de andere gelovigen, terwijl ook brood en 
wijn worden binnengebracht. 

De kerkenraad heeft besloten om ingaande op zondag 
19 maart voortaan eerst te collecteren 
en daarna de gebeden te doen. Dus: “dienst van                          
(eerst) Gaven en (dan)  Gebeden”. 
Meer lezen? Zie:  protestantsekerk.nl/ordevandienst 

Ds. Pim Steenbergen 
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Op dinsdag 24 januari 2023 is thuis in Nieuw-Sanden-
burgh te Veere overleden Leunis Adrianus Dekker. 
Adri was 96 jaar oud. 
Adri is op 6 april 1926 geboren in Westkapelle als 
vierde in een groot gezin met uiteindelijk 7 kinderen. 
Na de ambachtsschool ging hij als timmerman werken 
bij zijn vader en hielp mee aan de herbouw in de pe-
riode na de oorlog. In 1949 trouwde hij met zijn Wil-
lemien en samen kregen ze drie kinderen: Joop, Kees 
en Magda. 
Adri ontwikkelde zich verder en werd Werkmeester in 
de Sociale Werkplaats in Oostburg (Zeeuws-Vlaande-
ren). Oostburg bracht ook verdriet, met het jong over-
lijden van Joop.   Na zijn pensionering verhuisde Adri 
samen met zijn vrouw naar Oostkapelle, waar Adri net 
als in Oostburg een actief lid was in de kerkenraad. In 
Oostkapelle was hij actief in het ouderenpastoraat, 
Adri ging ook voor in diensten voor ouderen, die ge-
houden werden in het bejaardenhuis 
‘Ter Mantelinge’. Hij stopte hiermee, omdat hij mantel-
zorger voor zijn vrouw werd. Samen verhuisden ze naar 
Nieuw-Sandenburgh in Veere. Eind 2017 overleed 
Willemien en daarmee verdween het laatste levens-
doel van Adri. Het werd minder, tot hij zelf heenging, 
de laatste jaren heel trouw omgeven door kinderen en 
kleinkinderen.
Op dinsdag 31 januari 2023 hebben we voorafgaande 
aan de begrafenis, in de Dorpskerk te Oostkapelle Adri 
herdacht. Adri werd binnengedragen door zijn klein-
kinderen, die alle acht ook een rouwkaars aanstaken. 
Kees en Magda herdachten met veel liefde hun vader 
en Tineke vertelde over de laatste levensfase van haar 
opa. We lieten ons bepalen door woorden uit de Bijbel, 
de door Adri geliefde Psalm 23, 1-6 over God, die als 
een herder de mens leidt en over wie wordt gezegd: 
‘want U bent bij mij’. Die God gaf Adri kracht en steun 
bij moeilijke momenten, het jong overlijden van zijn 
zoon Joop en de jarenlange zorg voor zijn geliefde Wil-
lemien. Hij wist zich gesteund. Bij die God is Adri nu 
definitief. Op de begraafplaats klonken de woorden: 
‘De mensen van voorbij… bij God mogen ze wonen… 
zijn in het licht, zijn vrij’. Laten de kinderen en de hele 
familie bij deze liefdevolle Levende God ook troost vin-
den.   

Ds. Ph.A. Beukenhorst   

7 mei 1930 Veere  -  6 februari 2023 Veere 
Op 6 februari overleed Jaap Wisse  op 92-jarige leef-
tijd. Hij was een geboren en getogen Veerenaar. 
Zijn ouders hadden een melkwinkel aan de Markt, 
moeder in de winkel, vader buiten achter de melkkar. 
Jaap was de oudste in het gezin van twee jongens. Na 
de lagere school ging hij - leergierig als hij was- waar 
het maar kon een ambacht leren. Hij werd smid, lasser, 
gasfitter, lantaarnopsteker, water- en gasfitter en ten 
slotte gastechnisch opzichter bij de PZEM.  Hij huwde 
met Lenie van den Broeke die opgroeide in Grijpsker-
ke. Ze gingen in de dienstwoning op de Kaai wonen. 
Ze kregen twee dochters, Coby en Carina.    Jaap was 
een precies mens met oog voor detail. Hij hield van 
duidelijke afspraken en een vast stramien.  Jaap roer-
de in Veere’s Genoegen vele jaren de grote trom - ooit 
geleerd in de  Nationale Reserve van het leger.   
Na de Vut kreeg hij meer tijd voor vrijwilligerswerk dat 
hij zo graag deed. Bijvoorbeeld: hij was bij Stichting 
Delta Cultureel geluidsman en nog veel meer.... Ooit 
maakte hij een maquette van Veere en zocht uit wie 
in welke huis ooit gewoond had. In 1996 werd hij - 
bekend als ‘de man met het hoedje’  - onderscheiden 
voor zijn inzet voor de stad. Nooit te beroerd om ‘even’ 
te helpen.  
Jaap kerkte lange tijd in de Gereformeerde kerk aan 
de Kaai, de verandering naar de Kleine Kerk heeft hij 
niet zo willen meemaken. Eind 2020 overleed Lenie 
en kort daarna verhuisde hij naar Nieuw-Sanden-
burgh. Hij klaagde nooit, “ik kan er wel mee door..’, zei 
hij,  als het eigenlijk flink tegenzat. 
De dankdienst was in de Kleine Kerk waar we lazen 
over het Nieuwe Jeruzalem, de stad van vrede en ge-
borgenheid. Stad van Gods hart, waar Jaap zich thuis 

zal weten - als ‘ Veerse Bengel’ . 
Over de begraafplaats scheen 
al een lentezon en Jaap werd 
opgewacht door de muziek  van 
Veere’s Genoegen. Wat een ont-
roerend slotakkoord! 

We wensen zijn dochters Coby en 
Carina - nu hun beide ouders zijn 
overleden-  kracht én dankbaar-
heid toe voor alles dat zij kregen. 

Ds Pim Steenbergen 

   In memoriam   In memoriam
         Adri Dekker

   In memoriam   In memoriam
        Jakob Jan  Wisse



Van de kerkenraad
Goede sfeer
In februari vergaderden de kerkenraden afzonderlijk. 
Hoewel we hebben besloten om alle vergaderingen 
in ieder geval gezamenlijk te openen, was het niet 
gelukt om op dezelfde dag te vergaderen. De reden 
voor het apart vergaderen heeft te maken met de jaar-
rekeningen, waar iedere gemeente afzonderlijk voor 
verantwoordelijk is. Wel hanteren we dezelfde agen-
da. De jaarrekeningen worden op 23 maart aan de ge-
meenten voorgelegd. We zijn blij dat ds. Steenbergen 
bereid is om de avond ook een inhoudelijk karakter te 
geven. Meer hierover elders in dit blad.

Jaarlijks heeft een aantal kerkenraadsleden een        
termijn van vier jaar of langer erop zitten en moeten 
we op zoek naar nieuwe ambtsdragers. Gelukkig is 
een aantal van ons bereid om te verlengen, wat het 
probleem niet helemaal oplost. Mocht u suggesties 
hebben, dan horen we het graag ! 
Ondanks het feit dat in deze vacante periode er veel 
op ons afkomt, constateerden we dat we een fantas-
tisch team hebben en dat de vergaderingen openhar-
tig maar ook vrolijk verlopen. 
En dat maakt het werk een stuk lichter! 

Gemeenteberaad en vervolg beroepingstraject
Stap voor stap komen we richting beroepen, maar er 
moet nog het een en ander gebeuren. 
Na het opstellen van een samenwerkingsovereen-
komst en beleidsplan, hebben we, na het horen van 
de gemeente, de profielschetsen gemeente en pre-
dikant kunnen afmaken. De Colleges van Kerkrent-
meesters hebben een meerjarenbegroting gemaakt 
en de kerkenraad heeft haar wens uitgesproken voor 
hoeveel tijd wij een predikant zouden willen. 
Dit zal op de gemeenteavond met de gemeenten    
worden besproken. De volgende stap is de aanvraag 
van de solvabiliteitsverklaring. 
Hiervoor zullen we in gesprek gaan met het dage-
lijks bestuur van de classis en nadat we van het CCBB 
(Classicale College voor Behandeling van Beheersza-
ken) horen wat we kunnen en mogen doen, zullen we 
het beroepingstraject in gang zetten.
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Penningmeester Veere
Tot onze spijt heeft Willy Huybregtse op persoonlijke 
gronden besloten zich voortijdig terug te trekken als 
penningmeester van Veere. We zijn dus driftig op zoek 
naar een nieuwe penningmeester. Hebt u hier belang-
stelling voor of weet u iemand, laat het ons weten ! 

scriba
Sylvia van Dam Merrett

 

In het gezamenlijke pastorale overleg van Gapinge en 
Veere hebben we afgesproken om het pastorale werk 
zoveel als mogelijk op elkaar af te stemmen, zodat ge-
meenteleden in beide kernen weten wat zij kunnen en 
mogen verwachten binnen het pastoraat. 
Pastoraat is een opdracht voor alle gemeenteleden: 
“omzien naar elkaar”. Bijzondere taken zijn daarin weg-
gelegd voor de predikant, ambtsdagers en pastoraal 
medewerkers. 
In Gapinge en Veere hebben we meerdere teams/aan-
spreekpunten die vermeld staan in het kerkblad. 
We willen invulling geven aan het “omzien naar elkaar” 
en daarom zoveel mogelijk gemeenteleden bezoeken. 
De wijze en frequentie van bezoek wordt aan de ouder-
ling, diaken en pastorale werkers overgelaten. 
We hebben de volgende uitgangspunten vastgesteld: 
-  Iedereen die 80 jaar wordt krijgt een bezoek 
   aangeboden met een attentie (dmv een bloemetje   
   oid). Vervolgens bij 85 en 90, 91, 92 jaar en verder. 
-  Bij ziekte, overlijden en rouw, wordt er, veelal in 
   overleg met de predikant, bekeken wie er op bezoek 
   gaat. 
-   Gemeenteleden van 75 jaar en ouder wordt een 
    kaart toegestuurd.  
-  Bij een huwelijk van 25, 40, 50, 55, 60, 61, 62 jaar 
   en verder, worden de jubilarissen opgeluisterd met 
  een bezoek en bloemen. 
-  Bij geloofs- en levensvragen is de predikant 
   beschikbaar.

Daarnaast wordt jaarlijks de brief “omzien naar elkaar” 
rondgebracht waarin u – afwijkend van het voorgaan
de – kenbaar kunt maken of u persoonlijk bezoek  wenst 
of bijvoorbeeld in een kleine groep bij iemand 
thuis samen wilt komen. Leeftijd speelt daarin geen rol. 
Omdat de werkwijzen in Gapinge en Veere verschil-
lend zijn, willen we vorenomschreven uitgangspunten        
geleidelijk invoeren. 



10. Bezoek aan Stichting Christengemeenschap      Mid-
delburg op 16 maart. 
De Christengemeenschap is in de zestiger jaren van 
de vorige eeuw ontkiemd. Een groepje mensen kwam 
bijeen op de biologisch-dynamische boerderij Love-
rendale in Oostkapelle. In deze groep ontstond het 
verlangen om met enige regelmaat een mensenwij-
dingsdienst te vieren; dat is een dankzegging die 
gevierd wordt en waarin God geëerd wordt. Het is de 
gemeenschap van gelovigen die in naam van Christus 
bijeen zijn. Ieder mens heeft een eigen innerlijk leven; 
de mens is het enige wezen op aarde dat “ ik” zegt 
en dat kan hij niet voor iemand anders zeggen. Toch 
heeft de mens de 
ander nodig om 
waarachtig mens 
te kunnen zijn, 
om zijn eigen 
menszijn te kun-
nen herkennen. 
In de mensenwij-
dingsdienst wordt 
Christus tegen-
woordig gedacht:                                                                         
“Waar twee of 
meer verenigd 
zijn in mijn naam 
ben ik in hun mid-
den”                       

De mens en het menszijn worden hier geheiligd, 
gewijd. Priester Joost Nijkerk ondersteunde dit 
initiatief en zo kon ook in Zeeland de Christenge-
meenschap in de wereld worden gezet.  Vanaf die 
tijd wordt de mensenwijdingsdienst gehouden. 
Eerst in de Kapel van Hoogelande;daarna in de kerk 
van de Doopsgezinde Gemeente te Middelburg.                                                                                 
Sinds 2016 is er eens in de twee weken op zaterdag 
een mensenwijdingsdienst. Vanaf 4 december 2021 
worden de mensenwijdingsdiensten in de eigen ka-
pel gehouden aan de Bree 14. 

Datum: donderdag 16 maart 2023
Tijd: 19.30 uur
Plaats: Bree 14, Middelburg
Leiding: Hilde Cauwenbergh
Contactpersoon: Elly Wisse
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Vanzelfsprekend kunt u ook zelf contact opnemen 
met één van de leden van de pastorale teams die ver-
meld staan in het kerkblad. 
En mocht u nog vragen, op- of aanmerkingen hebben 
kunt u uiteraard contact opnemen met één van de 
wijkouderlingen die in het kerkblad vermeld staan.  
 

Hierbij wordt u van harte uitgenodigd voor de
gemeenteavond van de Protestantse Gemeenten 

te Gapinge en Veere, 
op donderdag 23 maart 2023 

om 19.30 uur in de Korenmaat.

Agenda

1. Opening (gezamenlijk, daarna uit elkaar voor 
     de jaarstukken)
2.  Jaarrekening 2023 van de Diaconie * 
3.  Jaarrekening 2023 van de Kerk*

*een exemplaar van beide rekeningen ligt op                   
19 maart in de kerk of kunt u aanvragen bij de scriba. 
 Eventuele vragen graag vooraf indienen bij de scriba.

4. Rondvraag

PAUZE

Na de pauze zal ds. J.W. Steenbergen ingaan op        
wat de groothuisbezoeken hebben gebracht, met als 
thema: ‘zij drongen erop aan, blijf bij ons.’ 

5. Sluiting

Voor wie nog even wil napraten: de bar in de Koren-
maat gaat nu open voor een hapje en een drankje.

We hopen op een goede opkomst. Als u opgehaald 
wilt worden kan dat geregeld worden. Neemt u dan 
contact op met Hielke Heij (0118-501564) 

UITNODIGING



4. Boekbespreking op 30 maart

De Trooster en  Wees onzichtbaar zijn de titels van boe-
ken die we de laatste jaren hebben besproken. Ook 
voor dit jaar zal gekozen worden voor een boek dat 
voorkomt op de longlist of shortlist van de 
Libris Literatuur Prijs. 

De Libris Literatuur Prijs 
is een jaarlijkse prijs 
voor het beste Neder-
landstalige literaire 
fictieboek uit het voor-
gaande kalenderjaar. 
De prijs is genoemd 
naar de sponsor Libris 
en is gemodelleerd 
naar de Booker Prize. 
Na een selectie van 
achttien titels worden 
zes titels genomineerd 
voor de shortlist. 
In 2021 is Cliënt  E. Busken van Jeroen Brouwers door 
de jury van Libris Literatuur Prijs 2021 uitgeroepen 
tot beste Nederlandstalige roman van het jaar.

Het boek dat we gaan lezen voor de boekbespreking                                      
op donderdagavond 30 maart 2023 is                                                           
 “Het gouden uur” van Wytske Versteeg.

Datum: donderdag 30 maart
Tijd: 19.30 uur
Plaats: Torenkerk, Gapinge 
Leiding: Mineke de Visser 
Contactpersoon: Han Lobbezoo 

Vakanties met aandacht……
( voor senioren en mensen met een zorgvraag )

Vanuit het vakantiebureau van de Protestantse Kerk 
worden ook dit jaar weer vakanties verzorgd voor          
senioren met of zonder hulpvraag. 
De vakanties worden georganiseerd door en met                
financiële steun van de Protestantse Kerk in Nederland.                                                                                                                                       
In deze vakantieweken is iedereen welkom, ongeacht 
christelijke identiteit.
Er is een uitgebreid programma met gevarieerde 
uitstapjes, leuke avondprogramma’s en creatieve                 
en ontspannende activiteiten.

Mensen voor wie de prijs een bezwaar is, kunnen mo-
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gelijk in aanmerking komen voor een tegemoetkoming 
in de kosten.

De bestemmingen in 2023 zijn:
Vakantiehotel Nieuw Hydepark in Doorn
Vakantiehotel Dennenheul in Ermelo
Vakantiehotel Ijsselvliedt in Wezep
Vaarvakantie met de Prins Willem-Alexander.

Heeft u interesse, of wilt u meer informatie, neem dan 
vrijblijvend contact op met:

Lies Sturm-Dominicus - Telefoon: 06-46842951

Met een hartelijke groet: 
Diaconie Gapinge-Veere.

Paasontbijt zondag 9 april 2023

Ook dit jaar willen wij weer samen met elkaar ontbijten 
en de Paasdag beginnen.  Om 8.30 uur bent u welkom 
in de Torenkerk in Gapinge. Bij het volgende kerkblad 
vindt u een opgaveformulier.

Op maandag 6 maart is er weer een kompasmaaltijd, 
om 18.00 uur in de Korenmaat.
Ook nu zal het kookteam weer zijn best doen een heer-
lijke maaltijd op tafel te zetten.

Opgeven kan bij Els Breel en Willy Koppejan.

   NIEUWS UIT VEERE



Wie brengt de bloemengroet 
5  maart:      fam. Louwerse
19  maart:   fam. Keersemaker
2  april:        fam. Baas
 
Autodienst
5  maart:    Editha Kraak       
19  maart: Petra Schot
2  april:      Rinus Boone
9  april:      Peter Wattel

Spaardoosjes 40-dagentijd
De spaardoosjes zijn weer uitgedeeld en we sparen 
deze keer voor de ondersteuning van gevangenen in 
Nederland. 

In Nederland zijn ruim 33.000 mensen gedetineerd 
en zitten een korte of langere gevangenisstraf uit. Je-
zus vraagt ons niet te oordelen, maar barmhartig naar 
hen om te zien. Daarom reiken we  (ex-)gevangenen, 
tbs-patiënten en hun familie een helpende hand om 
te werken naar herstel.  Kerk in Actie ondersteunt di-
verse initiatieven in Nederland die omzien naar ge-
vangenen en hun partners en kinderen, hen bezoeken 
tijdens de detentie, maar ook een nieuwe kans bieden 
in de maatschappij.                                                                     
Doet u mee ??  

KIA groep:  
Fred, Anneke, Davine en Betsie

                                                                                                                        

Collecteopbrengsten
29  januari:  kerk         €   73,15
  diaconie:        €   82,05
5  februari:  kerk         € 100,30
  Werelddiaconaat Pakistan € 135,65
19  februari:  kerk         €   91,55
Hulp slachtoffers aardbeving 
Turkije en Syrië                        € 370,90

Naast de collecteopbrengst in de dienst van 19 febru-
ari,  zijn er voor Hulp aan de slachtoffers van de aard-
beving in Turkije en Syrië,  nog giften binnengekomen 
voor een bedrag van € 660,-. 
Zo is het totaalbedrag voor deze noodhulp op 
€ 1030,- uitgekomen.

College van Kerkrentmeesters Veere
7

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 zin-
gen we en lezen uit de bijbel 
onder begeleiding van  Pim 
Steenbergen. Ook mensen uit 
Gapinge zijn ook 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

Iedereen is welkom!

De inloopmorgen is weer op de derde 
dinsdag van de maand in de Korenmaat.  
Deze ochtend staat onder leiding van Ds. 
P. Steenbergen. Naast het gezellig samen-
zijn 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.                                                               

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

Inloopmorgen  21 maart



Gaf u al voor de kerk van morgen! 
De eerste resultaten van Actie Kerkbalans

Het kan u haast niet ontgaan zijn: brieven zijn be-
zorgd, er waren berichten en filmpjes op social media. 
In januari vond de landelijke Actie Kerkbalans 2023 
plaats! Meer dan 2.000 kerken deden mee, 
zo ook onze gemeente. Heeft u uw bijdrage al toege-
zegd? Dan willen we u daardoor hartelijk bedanken ! 
Zo niet, dan verzoeken we u dit alsnog te doen.  De 
kerk kan alleen bestaan dankzij de financiële steun 
van haar leden. Uw bijdrage is onmisbaar voor onze 
gemeente om ook in de toekomst van betekenis te zijn 
voor mensen die verdieping en ontmoeting zoeken. 
Door vandaag te geven, kan de kerk blijven doen waar 
ze al eeuwenlang voor staat. 
Uw geld wordt goed besteed!
Op dit moment zijn er al veel reacties binnen. We     
hebben €49.635,- toegezegd gekregen, een mooi 
bedrag! We zijn blij met dit goede resultaat! Het is 
ontzettend belangrijk voor het functioneren van onze 
plaatselijke kerk. Dit geld stelt ons in staat om een plek 
te zijn waar mensen rust en verdieping vinden. Waar 
we God en elkaar ontmoeten.  Waar we zorgen voor 
elkaar en voor mensen in de samenleving die onze 
steun nodig hebben.

Pastorie
Ongeveer een jaar geleden, kort na het uitbreken van 
de oorlog in Oekraïne, deden we in de kerkdienst, via 
de website en Op Weg een oproep om spullen ter be-
schikking te stellen voor de inrichting van de pastorie, 
zodat we daar Oekraïense vluchtelingen op konden 
vangen. 
Binnen een week was de pastorie gereed voor opvang 
en in de periode van eind maart tot oktober heeft 
de Oekraïense familie Balitsky er met veel plezier               
gewoond.  Nadat de pastorie weer leeg kwam te staan, 
zijn er verschillende scenario’s besproken binnen het 
college van kerkrentmeesters en de kerkenraad. Uit-
eindelijk hebben we u als gemeenteleden uw mening 
gevraagd over het te koop zetten van de pastorie en is 
de procedure van de verkoop in gang gezet. 
Halverwege januari kwam de pastorie daadwerkelijk 
in de verkoop. Blij verrast waren we met de serieuze 
belangstelling van verschillende gegadigden. 
Uiteindelijk is er een bod zelfs boven de vraagprijs 
geaccepteerd. Als u dit leest zal het voorlopig koop-
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contract getekend zijn en als alles volgens planning 
verloopt zal in mei de overdracht plaatsvinden. 
Op de gemeenteavond kunnen we u er wellicht meer 
over vertellen.

Gevraagd
Willy Huijbregtse heeft tot haar spijt moeten besluiten 
dat de werkzaamheden horend bij de penningmees-
ter, niet te combineren zijn met haar werk en gezin.  
Als  college van kerkrentmeesters betreuren we haar 
besluit zeer, maar hebben er zeker ook begrip voor. 
Door het vertrek van Willy zijn we op korte termijn op 
zoek naar een nieuwe (interim) penningmeester. Heeft 
u interesse, laat het ons weten, kent u iemand die be-
langstelling heeft voor ‘cijfertjes’ en ook nog wat vrije 
tijd heeft, vertel het ons.  Helpt u meezoeken ?

Met vriendelijke groet namens het College van 
Kerkrentmeesters, Heleen Slingenberg

Jarigen in de maand maart
mw. Wattel-Looise 
hoopt op 12 maart 85 jaar te worden
dhr. Aarnoutse 
hoopt op 27 maart 77 jaar te worden
dhr. Brussaard 
hoopt op 29 maart 92 jaar te worden

Van  harte  gefeliciteerd  en  Gods  zegen  toegewenst !

Wie brengt de bloemengroet 
12 maart:  mw. van Maldegem-de Visser
26 maart:  fam. Gideonse-Moens
16 april:  fam. Van Tatenhove-Goedbloed
30 april:  fam. Sturm-Dominicus

Een boeket ontvangen
Tijdens de oudejaarsavonddienst werden we verrast.
Het boeket vanuit de kerk in Gapinge mochten we 
meenemen.
We hebben er van kunnen genieten.

Hartelijk dank, 
Adri en Tannie Gideonse

Nieuws uit Gapinge



2e KIA met name Vrolijkheid 
in AZC Nederland   €   80,44
Een ontvangen giften                                €   70,00                                                                  

Inmiddels zijn we in 2023.
Omzien naar de naaste dichtbij en ver weg. Dit han-
den en voeten geven. Er wordt een en ander geregeld 
dat de minima van het dorp een boodschappente-
goedbon krijgen. Dit in het kader van de toenemende 
inflatie en hoge stookkosten.
Aan de oproep om hiervoor geld te doneren in de 
vorm van de door u ontvangen bijdrage van het ener-
giebedrijf is een bedrag van € 190,00 ontvangen.
De toewijzing van de tegoedbonnen loopt in samen-
spraak met Orionis. 
En dan de aardbeving in Turkije en Syrië. Vanuit de di-
aconie is een steentje bijgedragen aan een noodwo-
ning, die nu in Turkije geplaatst worden. Een steentje 
van 10%. 
Wilt u ook een steentje bijdragen?
U kunt een gift aan de diaconie van Gapinge overma-
ken en deze wordt dan in één bedrag door gestort. Uw 
gift wordt een tastbaar iets. 

Namens de diaconie van Gapinge
Tannie Gideonse

De Naaste
Wie zich bekommert om een vriend in nood
toont zijn eerbied voor de Ontzagwekkende. 

Job 6:14

Een bericht van het inzamelpunt in Gapinge. Nog 
geen jaar geleden waren we druk bezig met het inza-
melen van kleding, dekens en voedsel enz.  Dit voor 
de Noodhulp aan de Oekraïense bewoners en vluchte-
lingen. Dit loopt nog steeds door. Helaas is de oorlog 
nog niet ten einde.
In Moldavië, Roemenië en Hongarije wordt nog steeds 
heel veel werk aan de vluchtelingen verzet.
Afgelopen week is weer een vrachtwagen met genera-
toren, dekens en voedsel vertrokken. Deze gaat door 
tot in Oekraïne. Voedsel is hard nodig, want de schap-
pen zijn leeg.
En dan…
De aardbevingen in Turkije en Syrië.
Eerst wacht het team van Noodhulp de berichten af. 
Waar hebben de partnerorganisaties in die landen ge-
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Aswoensdag

(Van een aanwezige bij de viering op Aswoensdag) 
Nee, het loopt niet storm op deze avond, het begin van 
de voorbereidingstijd naar Pasen toe, te bezoeken.
Wel is een intense sfeer te voelen.
Aan het begin van de vastentijd een askruisje halen 
is voor de meeste kerkgangers in Gapinge – Veere 
vreemd, ongewoon.  Soms hoor je dan ook een opmer-
king als “dit is Rooms”.
Maar weet u dit.
Van oorsprong is Aswoensdag een christelijke feest-
dag.  De eerste dag na de carnavalsperiode en het be-
gin van de 40-daagse vastentijd voor Pasen.

De naam Aswoensdag komt van het feit dat de vroege 
christenen als boetedoening as op hun hoofd strooi-
den, wat vanaf de 12e eeuw onderdeel werk van de 
kerkelijke ceremonie.  Aswoensdag is niet alleen het 
begin van vasten, maar ook een zuivering. Vroeger 
vanaf ca 4e eeuw marcheerden boetedoeners op deze 
dag in het openbaar met blote voeten en zakachtige 
kleding de kerk binnen. De bisschop / kerkoverste 
strooide dan as op hun hoofd. In de loop van de jaren 
is deze ceremonie gewijzigd.  Ja zelfs door de reforma-
tie geheel weggedrongen.
Gelukkig is Aswoensdag weer terug.

Laten we met meerderen de viering op Aswoensdag 
volgend jaar met een intens gevoel beleven.

Vanuit de Diaconie van Gapinge
De Diaconie heeft aan het eind van het jaar diverse 
instanties blij kunnen maken. Aan het eind van een 
jaar kijken we als diaconie van Gapinge wat er nog kan 
overgemaakt  worden naar goede doelen en andere 
organisaties. Zo kregen diverse organisaties een een-
malige gift, dit waren onder andere 
Stichting Kimon, Cliniclowns, Stichting Gave, Stichting 
Alzheimer, Mercy Ships, Groot Nieuws Radio, Neder-
lands Bijbelgenootschap, MAF, Tear Fund en  Leger des 
Heils .

In december was er één kerkdienst in Gapinge
De opbrengst van de collecte was  
1e Kerk     €  103,65 



brek aan, wat hebben ze nodig.
Al snel blijkt dat dit een ander soort hulp gaat worden, 
dan toen de oorlog in Oekraïne uitbrak.

Momenteel zijn er 2 teamleden van Noodhulp vanuit 
Nederland afgereisd.  Samen met andere Noodhulp-
teamleden uit diverse landen, waar de organisatie 
GAIN werkzaam is, is begonnen met het neerzetten 
van noodwoningen.  Zo’n huisje biedt onderdak voor 
één gezin van 5-6 personen.
Zo hebben ze een beetje veiligheid, warmte en privacy.
De kosten van 1 huisje bedragen € 2.550,00. Het stre-
ven is om in de zwaar getroffen provincie Haray 100 
stuks woningen neer te zetten.
Wilt u een steentje bijdragen? 
U kunt uw gift rechtstreeks naar GAIN overmaken.
Bankrekeningnummer NL29 ABNA 0451 6360 15 
o.v.v. Huisjes Turkije / Syrië

Voor verdere informatie kunt u contact opnemen 
met Adri of Tannie Gideonse 

06-12782188 / 06-22840021

Hulp die aankomt. 
Hoop die blijft
Waar collecteren wij voor in de maand maart. 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 maart
1e collecte:   KIA Palestina
Palestijnse christenen vormen een kleine ge-
meenschap in het Heilige Land: minder dan 2 
procent van de bevolking is christen. Kerk in Ac-
tie steunt het werk van verschillende organisa-
ties in Palestina die lokale gemeenten ondersteu-
nen, 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 oplos-
singen.  Wat betekent dit project voor Marjam (60)?                                                                                                     
“Ik kom uit een traditioneel christelijke familie uit 
Palestina, maar had de Bijbel nog nauwelijks van bin-
nen 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 
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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

12 maart
1e collecte: Binnenlands diaconaat                                                                                                                    
In Nederland zijn ruim 33.000 mensen gedetineerd 
en zitten een korte of langere gevangenisstraf uit. Je-
zus vraagt ons niet te oordelen, maar barmhartig naar 
hen om te zien. Daarom reiken we (ex-)gevangenen, 
tbs-patiënten en hun familie een helpende hand om 
te werken naar herstel. 
2e collecte:   Kerk

19 maart
1e collecte:   Voedselbank
Zij verstrekken verkregen voedsel gratis aan de arm-
ste mensen op Walcheren en doen dit uitsluitend 
met vrijwilligers.  Doelstelling:  Voedselbank Walche-
ren wil een bijdrage leveren aan de vermindering 
van (verborgen) armoede en verspilling van levens-
middelen in de regio Walcheren.  Nevendoelen:  Het 
terugdringen van het sociaal isolement van de doel-
groep die van een laag inkomen moet rondkomen.                                                                                                                                       
Het stimuleren van deelname van vrijwilligers aan het 
initiatief waardoor een grote betrokkenheid ontstaat 
bij de samenleving. De hele organisatie wordt gedra-
gen door enkel vrijwilligers.
2e collecte:   Kerk

26 maart
1e collecte:   Werelddiaconaat Bangladesh
In Bangladesh is de werkloosheid onder jongeren 
hoog. Dit komt onder meer doordat veel opleidingen 
niet aansluiten op wat de arbeidsmarkt vraagt. Zo is 
er bijvoorbeeld een groot tekort aan goed opgeleide 
vakmensen en worden daarvoor jongeren uit India 
aangetrokken.Kerk in Actie gaat samen met een lokale 
partnerorganisaties 300  jongeren naar werk begelei-
den. Zij  zullen een leer-werktraject volgen  en krijgen 
daarnaast training in ondernemersvaardigheden,  zo-
dat zij een eigen bedrijf kunnen starten. 
2e collecte:   Kerk

2 april
1e collecte:   Kerk
2e collecte:   Diaconie
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5  maart - 2e zondag 40-dagentijd 
Veere  
voorganger:  ds. C. Kors  (Middelburg)                   
collectes:   KiA Palestina  
  en  Kerk

8  maart Biddagmaaltijd   - 18.00 uur 
  Korenmaat Veere
  KiA-groep  

12  maart  - 3e zondag 40-dagentijd 
Gapinge  
voorganger:  ds. M. Haas  (Middelburg)                 
collectes:   Binnenlands Diaconaat   
  en  Kerk                                                                                                                         

19  maart- 4e zondag 40-dagentijd 
Veere 
voorganger:  ds. Pim Steenbergen      
collectes:   Voedselbank  
  en  Kerk

26  maart - 5e zondag 40-dagentijd
Gapinge 
voorganger:  ds. G. Kwakkel   (Biggekerke-Meliskerke)            
collectes:   Kerk  
  en  Diaconie 

2  april  - Palmzondag
Veere  
voorganger:  ds. M. van Manen  (Breskens)      
collectes:   Kerk  
  en  Diaconie 

Kerkdiensten in Nw. Sandenburgh
aanvang: 15.00 uur

5  maart
voorganger:  dhr. Kees Simons

19  maart
voorganger:  dhr. Hans Soeting

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 3 
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 maart 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
Vacant - Penningmeester tel:  
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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