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Lezen: Jacobus 1
"Als die standvastigheid ook werkelijk blijftÖî (vers 4)
Tegenover standvastigheid staat instabiliteit. In Groningen is de
bodem instabiel en onstandvastig. De aardbevingen vanwege
de gaswinning blijven de gemoederen bezighouden. Ook in
het klimaat lijkt alles in beweging; het weer is onstuimig en we
krijgen steeds meer te makenmet extremen. De barometer geeft
"wisselvallig en onbestendig" aan.
In de Europese politiek tekent zich ook een verschuiving af en niet
minder in ons eigen land. Onze samenleving raakt haar balans
kwijt en machten en krachten strijden tegen elkaar, om de winst
van het electoraat. Ondertussen neemt vereenzaming, armoede
en afhankelijkheid toe. We verliezen de grip op het leven en onze
persoonlijke toekomst. Stilzwijgend raken we steeds verder af
van de verworvenheden van ons voorgeslacht; vrijheid, stabiliteit
en bestaanszekerheid.
De vraag die Jacobus zijn lezers stelt brengt ons in verlegenheid;
Als die standvastigheid ook daadwerkelijk blijft, dan zult u
volmaakt zijn. Maar als duidelijk wordt dat we verder af raken
van die standvastigheid, verdwijnt dan ook de door Jacobus
genoemde volmaaktheid ?
Met andere woorden (maar dan omgedraaid): Als we steeds meer
onvolmaaktheden in de samenleving ontdekken, duidt dat dan op
gebrek aan standvastigheid? Dat lijkt me wel ! Als standvastigheid
daadwerkelijk is, verheugen wij ons in volmaaktheid. Maar indien
geen standvastigheid is, dient zich de onvolmaaktheid aan. Dat
is een vicieuze cirkel. Afnemende maatschappelijke stabiliteit
leidt tot toenemende onvolmaaktheid, wat weer leidt tot verder
afnemende stabiliteit. Een glijdende schaal!
Kun je dat doorbreken?
Zolang in Groningen naar gas geboord blijft worden, nemen
aardbevingen toe. Zolang migrantenstroom groeit maar
opvang beneden de maat is, neemt maatschappelijke onrust
toe. Zolang in het aanbod van de zorg bezuinigd wordt, terwijl
de vraag toeneemt, neemt ook de druk op de zorg alleen maar
toe. Kennelijk boort Jacobus hier een buitengewoon complex
probleem aan, wat tot grote zorgen leidde in de samenleving;
hij noemt het zelfs een beproeving. Zowel de individu als de
samenleving kan zijn als een golf die door de zee heen en weer
wordt bewogen (vers 6).

De kerken zijn vanouds stabiliserende elementen in de
veranderende wereld. Zij bewaren de vaste fundamenten die
ons land lange tijd hebben gekenmerkt. Voor velen was de kerk
een baken (!) op een onstuimige en dreigende zee. Nog steeds
ervaren mensen de kerk als een rustpunt waar je op adem komt,
waar je schuilen mag en weer grip krijgt op de dingen van je
bestaan.

Christus als Hoofd van de kerk heeft zich daarvoor ingezet. Het
kruis van de Heer staat vaak afgebeeld te midden van golven en
wind. Een eenzame mens zoekt er toevlucht en vaste grond. In
Christus is het enige rustpunt van ons hart.
Ds. Peter van Bruggen, Westkapelle

De bladeren vallen

In de maand november wordt op veel manieren stilgestaan bij
de overledenen. In de rooms-katholieke traditie wordt op 1 nov.
Allerheiligen en op 2 nov. Allerzielen gevierd. In Mexico en ZuidAmerika viert met dan op grootse wijze het Feest van de Doden
(recent mooi in beeld gebracht in Jeroen Krabbé's serie over de
kunstschilderes Frida Kahlo) . Men maakt de graven schoon en
versiert ze. Het is feest met goed eten en drinken. De oorsprong
ervan ligt in het (voor-christelijke) geloof dat rond deze tijd de
zielen van de overledenen voor een moment terugkeren. En dan
willen ze ook wat te eten hebben !
Halloween wortelt in de Keltische tradities en wordt gevierd
op de dag vóór Allerheiligen. Uitgesneden verlichte pompoengezichten kom je in de supermarkt al tegen en een spinnenweb
in de struik zie je ook steeds meer. Ludiek en serieus - het kan
allemaal.
Op zondag 6 november gedenken we de gestorven
gemeenteleden in de dienst in Veere en op 20 november in
Gapinge.
De zondagen in november staan in het teken van Voleinding.
Een woord vol betekenissen. Vol: het leven is geleefd, de dagen
zijn volgemaakt. Einde en uitzien naar het Nieuwe.

Informatieblad Protestantse Gemeenten Veere en Gapinge

Wat wij niet kunnen afmaken en voltooien, het zal worden
vol-eindigd, goed gemaakt, tot bloei komen, in de hand van de
Eeuwige.

In memoriam

Marinus Meulenberg

Mooi vind ik de thematiek van voleinding verwoord in Lied 916

Geboren: Arnemuiden 30 november 1932
Op 23 september overleed in de leeftijd van 89 jaar

Je kunt niet dieper vallen
dan in Gods eigen hand,
waarmee Hij ons barmhartig
omvat aan alle kant.

Rinus Meulenberg.
Hij werd geboren in Arnemuiden in een gezin van 8 kinderen.
Vader was molenaar en Rinus zou uiteindelijk in vaders
voetsporen gaan. Maar eerst huwde hij met Betsie de Klerk
uit Arnemuiden, dochter van de klompenmaker. Na enkele
omzwervingen kocht hij de molen in Serooskerke. Bets werkte
er ook mee. Het echtpaar kreeg twee jongens, Dick en Ad.

Eens komen alle paden
van lot en schuld, van dood,
bijeen in zijn genade,
voorbij aan alle nood.
Door God zijn wij omgeven
zoals wij hier bestaan.
In Hem zullen wij leven
en tot zijn feest ingaan.
Je moet het een paar keer lezen.
Vallen - je denkt aan ziekte, ouderdom, geweld of struikelen
door eigen schuld (of in ouderwetse taal: in zonde vallen) .
We vallen, een groot Niets doemt op, maar de bodem is Gods
hand - geborgen .
In vers 2 horen we realistisch van het lot dat ons treft en de
schuld die we hebben.
Maar 'eens' wordt ook dat geborgen in genade, goedgemaakt.
Die Ene is groter dan alle schuld en noodlot.
In vers 3 geen sprake van Ik of Jij, maar Wij. Niet ik in mijn
uppie maar wij samen nu al omgeven door God. "Zoals wij hier
bestaan" - dit leven anno 2022 , gezet in perspectief:
feest, barmhartigheid en genade,
Liefde die het winnen zal.
Ds Pim Steenbergen

Door een hersenbloeding toen hij 63 jaar was, moest Rinus
voortijdig stoppen met werken. Ondanks intensieve therapie
kon hij nauwelijks meer spreken- het deed hem verdriet.
Communiceren met hem werd een uitdaging. Zijn vrouw werd
a.h.w zijn spreekbuis. Het weerhield hen er niet van om toch
nog vele reizen te maken en samen te genieten. Een aantal jaren
geleden gingen zij op Gapinge wonen in een nieuwbouwwoning.
Vanaf juni 2022 werd hij na acute hartproblemen verzorgd in
het Gasthuis in Middelburg.
Daar vierden hij en zijn vrouw op aangepaste wijze nog hun 65
jarig (!) huwelijk. Zijn krachten en zijn levenswil namen gestaag
af. Hij was ontheemd, miste Bets - die iedere dag kwam. Het
deed hem goed om een Psalm te horen, over God, de Herder, de
Helper. Een dag na de verhuizing naar Simnia sloot Rinus voor
altijd zijn ogen.
Op de dag van de uitvaart 30 september stonden de molens van
Gapinge en Serooskerke in de rouwstand. De dienst werd geleid
door Ds.Tineke Don die zo vriendelijk was om in te springen.
Woorden uit Psalm 31 klonken: "Maar ik vertrouw op U, Here.
Ik zeg: Gij zijt mijn God. Mijn tijden zijn in uw hand". In dat
vertrouwen hebben we Rinus begraven in Gapinge.
Wij wensen Bets, haar (klein)kinderen kracht toe om verder te
kunnen. Na zoveel jaren samenleven en zorgen voor elkaar is het
gemis groot. Moge zij zich gedragen weten door lieve mensen
en door God.
Ds. Pim Steenbergen

Bedankje

Wij willen iedereen bedanken voor de steun tijdens zijn ziekte en
na het overlijden van mijn lieve man, onze pa en opa Marinus
Meulenberg.
Het heeft ons goed gedaan.
Hartelijk dank namens E. Meulenberg-de klerk,
kinderen en kleinkinderen
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Uitnodiging Ring Walcheren
Ontmoetingsbijeenkomst Ring Walcheren donderdag 10
november 2022 in de Sint Jacobskerk
Oude Markt 2, Vlissingen
Aanvang 19.45 uur (inloop vanaf 19.15 uur)

Kerkenraad Veere

Wanneer u dit leest, zijn Géke Kloosterman en Heleen Stolwijk
beiden benoemd als ouderling-kerkrentmeesters. Met het
aftreden van Harry Buiter werd niet alleen een plaats in het
College van Kerkrentmeesters vacant, maar ook die van voorzitter
van de kerkenraad. Op 18 september hebben we, na de dienst,
in de consistorie vergaderd met de complete kerkenraad. Wat
wordt er van een voorzitter verwacht ?
Aan de ene kant het leiden van vergaderingen, maar tegelijk
ook het vertegenwoordigen van de gemeente. Alle leden
van de kerkenraad hebben bovendien al hun eigen taken, de
meesten in het pastoraat en anderen zijn belast met de meer
concrete taken zoals het scribaat of het beheren van gebouwen
en financiën. We hebben hier uitvoerig en openhartig met
elkaar over gesproken, omdat iedereen, om verschillende
redenen, moeite had met bepaalde aspecten van de taken van
de voorzitter. Tenslotte heeft Petra Schot toegezegd om voor
één jaar de taak als voorzitter op zich te nemen. We hopen van
harte dat u haar zult ondersteunen !
Herdenkingsbijeenkomst
Naast de kerkelijke herdenking van degenen die ons het
afgelopen jaar zijn ontvallen (Veere op 6 november en Gapinge
op 20 november), organiseren we ook dit jaar, op zaterdag 5
november, een algemene herdenking voor alle inwoners van
Veere en Gapinge.
Deze worden via een huis-aan-huis flyer uitgenodigd.
Uitnodiging Gemeenteavond
Nu dat de aangepaste samenwerkingsovereenkomst en het
beleidsplan vorm beginnen te krijgen, willen we de gemeente op
de hoogte brengen en horen wat ze ervan vinden. De gemeenten
worden apart uitgenodigd voor een gemeenteavond.
In Gapinge op woensdag 23 november en in Veere op donderdag
24 november as. Ofschoon dit geen verplichting is, zullen we
van de gelegenheid gebruik maken om de begrotingen voor
te leggen. In Gapinge worden de uitnodigingen rondgebracht,
voor Veere vindt u de uitnodiging bij het kerkblad.
Sylvia van Dam Merrett, scriba
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Deze bijeenkomst is, mede gezien het onderwerp, naast
kerkenraadsleden ook bedoeld voor gemeenteleden. Iedereen
van harte welkom.
Het programma is als volgt:
19.15 uur
Inloop met koffie en thee
19.45 uur
Welkom door Jan Maas van Ring Walcheren
19.50 uur
Introductie/opening door de PKN Vlissingen
20.05 uur
inleiding door Henk Goudzwaard van het 		
Stadsklooster Middelburg over Lectio Divinaíí
Lectio Divina betekent letterlijk "Goddelijke lezing": een vorm
van biddend lezen in Gods woord, de Bijbel. En daarna luisteren
met het oor van je hart zoals Benedictus van Nursia voorschrijft.
Van oudsher en tot op de huidige dag reserveren monniken tijd
om de Bijbelboeken éen voor éen op deze manier te lezen en
te herlezen..
Lectio Divina is een vorm van meditatie. Voor sommige mensen
heeft het woord meditatie een wat minder positieve klank, maar
meditatie is eigenlijk gewoon stil worden voor Gods aangezicht.
Ruimte scheppen, je open stellen voor Zijn aanwezigheid.
Luisteren met je hart. Oefenen in aandacht.
20.35 uur
20.40 uur
20.50 uur
21.20 uur

Evensingers
PAUZE
Lectio Divina in praktijk brengen
o.l.v. Henk Goudzwaard
Sluiting door Jan Maas en Evensingers

Daarna informeel samenzijn met een drankje. We hopen en
rekenen op uw aanwezigheid.
Volgende ontmoetingsavond is op donderdag 11 mei 2023.
Met vriendelijke groet, namens de ringleiding
Lenie Molendijk

Lectio divina

Letterlijk betekent het "goddelijke lezing": een vorm van
biddend lezen in Gods Woord, de Bijbel. En daarna luisteren
met het oor van je hart zoals Benedictus van Nursia voorschrijft.
Van oudsher tot op de huidige dag reserveren monniken tijd om
de Bijbelboeken één voor één op deze manier te lezen en te
herlezen.
Lezen in de Bijbel is een verrassend avontuur.Geen mens is
in staat het mysterie van het leven volledig te doorgronden
waarmee de Bijbel zijn lezers confronteert. Alleen voor wie
biddend leest wordt een tip van de sluier opgelicht.

Huis-aan-huis collecte voor
vluchtelingkinderen Griekenland

Zoals een goed gecomponeerd parfum pas vele uren later haar
hart ontvouwt voor de fijnproever.
Dat is Lectio divina: lezen met een ontvankelijk hart. Een hart
dat verlangt naar een glimp van Gods aanwezigheid en liefde.
Het is Gods Woord proeven met aandacht en eerbied. Geloven
dat God zich aan je openbaart op zijn eigen tijd. Het lezen en
overwegen van de Schrift om daarin aangesproken te worden
door de Stem van de Geliefd, waardoor mijn leven omgevormd
wordt naar het beeld van Christus.
Lectio Divina is een vorm van meditatie. Voor sommige mensen
heeft het woord meditatie een wat minder positieve klank, maar
meditatie is eigenlijk gewoon stil worden voor Gods aangezicht.
Ruimte scheppen, je open stellen voor zijn aanwezigheid.
Luisteren met je hart.
Oefenen in aandacht.
Het is goed om te mediteren. In de kerk zijn we veel met
activiteiten bezig (dingen doen en organiseren), mediteren kan
je helpen om toegang tot de bron van je geloof te houden. Bij
mediteren gaat het niet om: gelijk hebben, hoe zit het, wat is er
echt gebeurt? (de ratio dus). Maar om dat wat jij beluistert. Ik
ervaar het als een verademing dat alles er gewoon mag zijn. De
grondtoon van aanvaarding. Zelfs ook de leegte, het verdriet, of
het niet tot stilte kunnen komen, mogen er zijn.

Wat een heerlijk vooruitzicht!

Het thema van de dienst van zondag 4 december a.s. in de
Kleine kerk in Veere is "Over dromen en je schoen zetten". En
jazeker, deze 2 dingen hebben met elkaar te maken .......en zijn
nog bijbels ook :)
Wat is jouw droom?
In deze bijzondere dienst laten we met elkaar hierover wat
ballonnetjes op. Na de dienst is er koffie/thee met december
lekkernijen. Van harte uitgenodigd.

Van 21 tot 26 november collecteren we voor vluchtelingkinderen
in Griekenland. Hun situatie is urgenter dan ooit. Meer dan 50.000
kinderen verblijven onder erbarmelijke omstandigheden op een
Grieks eiland of op het vaste land. Door de trage procedures zitten
sommigen daar wel drie jaar.
Een van hen is Ilana uit Afganistan. Ze zegt: vier jaar geleden
voelden mijn ouders zich gedwongen om te vluchten. Na een reis
vol gevaren kwamen we met een hart vol hoop op Lesbos aan. De
werkelijkheid in het vluchtelingenkamp was anders. De enorme
hitte of bittere kou zijn verschrikkelijk,. Soms is er geen eten,
geen water en geen plek om te slapen. Alle onzekerheden maken
me gek. Ons asielverzoek is al drie keer afgewezen.
Delen
Kerk in Actie, die huis-aan-huiscollecte organiseert, helpt
vluchtelingkinderen in Griekenland met voedsel, kleding, zorg
en onderwijs en probeert ze op een betere plek te krijgen. In
honderden plaatsen in Nederland gaan collectanten van 21-26
november langs de deuren. "Kerk in Actie geeft op deze manier
handen en voeten aan het delen met onze naasten", vertelt een
collecte coördinator.
Het is schrijnend om te zien hoe wij in Europa omgaan met
vluchtelingen, kwetsbare mensen die op zoek zijn naar een klein
beetje veiligheid. Misschien is het slechts een druppel op een
gloeiende plaat, maar voor mensen die zo'n druppel krijgen is
het heel belangrijk. De invloed die we welhebben, moeten we
benutten om iets te doen voor kwetsbare medemensen.
In de knel
Kerk in Actie is het diaconale programma van het Protestantse
Kerk in Nederland. De organisatie zet zich wereldwijd in tegen
armoede en onrecht. De projecten van Kerk in Actie richten zich
op mensen die slachtoffer zij van rampen en conflicten, mensen
die niet in vrijheid kunnen geloven en mensen die leven in
armoede. Een belangrijk deel van het werk van Kerk in Actie richt
zich op kinderen die in de knel zitten door oorlog, armoede of
uitbuiting. Kijk ook op kerkinactie.nl/griekenland
Geef aan de collectant! Dank voor uw betrokkenheid.

Schoenendoosactie

De diaconieën van Gapinge en Veere willen weer de
schoenendoosactie organiseren.De organisatie GAIN zorgt ervoor
dat de dozen uitgedeeld worden aan de armste kinderen ter

Commissie bijzondere diensten,
Heleen, Nel en Marjan
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wereld die het het hardst nodig hebben.
Hoe kun je er aan meedoen?
In de folder die bij het kerkblad zit en die in Gapinge
huis aan huis verspreid wordt, staat uitgelegd met welke
artikelen de schoenendoos gevuld kan worden. De gevulde
en versierde dozen kunnen zondag 25 november en
4 december ingeleverd worden, tijdens de kerkdienst.
Graag een bijdrage van € 5,00 voor de verzendkosten bijvoegen
of overmaken. Mocht dat niet uitkomen dan kun je contact
opnemen met: Tannie Gideonse voor Gapinge en Betsie Wattel
voor Veere om de dozen in te leveren.

NIEUWS UIT VEERE

Wil je geen doos vullen maar het initiatief wel ondersteunen, dan kun je je
bijdrage overmaken op:NL83 INGB 0000 3342 43 onder vermelding van
"schoenendoosactie" t.n.v. Global Aid Network Holland.

Diaconie Gapinge en Veere

Maandag 7 november is er weer een Kompasmaaltijd om
18.00 uur in de Korenmaat.
Het kookteam maakt dan weer een lekker menu klaar.

Boodschappenpakkettenactie PLUS

Door de energiecrisis zijn er heel wat mensen die het
moeilijk hebben en maar nauwelijks de eindjes aan elkaar
geknoopt krijgen. Deze mensen kunnen wel een steuntje
in de rug gebruiken. De Voedselbank helpt daarbij. Ik wil
de Voedselbank ondersteunen door weer te sparen voor
boodschappenpakketten van de PLUS. Vanaf eind november
krijg je bij de boodschappen zegels hiervoor.

Wil je nog meedoen en heb je nog niet eerder meegedaan,
dan kun je je opgeven bij Willy Koppejan of Els Breel.

Spaar je met me mee?
Er komt een doos in de kerk te staan
in Gapinge en in Veere, waar je de zegeltjes
die je over hebt, in kunt doen.
Je mag ze ook bij mij in de brievenbus doen.
Doe je weer mee ????

		
dinsdag 15 november
			10 uur en duurt tot ca. 12 uur.
Het is een ochtend waar, naast het gezellig samen
zijn, thema's of onderwerpen uit kerk en samenleving
met elkaar besproken worden.
Iedereen uit Gapinge, Veere of die hier te gast is,
is hiervoor van harte uitgenodigd.
Deelname is niet aan een leeftijd gebonden.
Er kunnen altijd onderwerpen aangedragen worden
voor een volgende bijeenkomst.

Betsie Wattel

Iedereen is welkom!
Dé plaats om VERANTWOORD
kerstinkopen te doen!

25 j

Autodienst naar Kleine Kerk
6 november:
27 november:
4 december:
18 december:

vrijdag 9 december
19.00 - 21.00 uur
zaterdag 10 december
10.00 - 17.00 uur
Kleine Kerk Veere

Peter Wattel
Anke vd Berge
Editha Kraak
Petra Schot

Contactpersoon:
David Pouwer 0118 - 501784

Wie brengt de bloemengroet in Veere
6 november: fam. van Dam Merrett
27 november: fam. Luyk
4 december: fam. Koppejan

Deelnemers zijn:
KIA PG Veere, Zulu Aid, Soroptimist International, Gain,
Wereldwinkel Serooskerke, Stichting Ontwikkelingssamenwerking Veere
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Toelichting collectes Diaconie

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

Openstelling Kleine Kerk Veere 2022

De bezoekers konden de kerk bekijken met een papieren
rondleiding in verschillende talen, uitleg over de kerk en
even een praatje maken met de gastheren en gastvrouwen,
een kaarsje aansteken, de tentoonstelling bekijken of 2e
handsboeken kopen in de nis. Veel bezoekers zoeken daarna de
rust en stilte in de kerk, en steken graag een kaarsje aan in de
kapel. Het mooie bedrag van € 1.830,65 is opgehaald tijdens de
openstelling van de kerk. De diaconie maakt het over naar het
project van De Delta voor Indonesië
Dankzij de inzet van vele vrijwilligers die als gastheer/gastvrouw
aanwezig waren, de verkoop van huisgemaakt azijn, jam,
siroop en gelei, de bramenplukkers, en de tentoonstelling van
Mevrouw Schot was de openstelling wederom een succes.
Het was weer druk, opgeteld hebben 10.483 mensen de
kerk bezocht, vooral op de dinsdagen, met als uitschieter:
26 juli 588 bezoekers en 5 juli 526 bezoekers.
Heleen Boone

Collecteopbrengsten Kleine Kerk
2 oktober: kerk
Diaconie
9 oktober: Cantatedienst
16 oktober: kerk
16 oktober: KiA Indonesië Javaanse boeren

€ 97,50
€ 140,30
€ 809,85
€ 107,85
€ 132,70

Bij het opmaken van de begroting voor de Diaconie kijken we
ook terug hoe het dit jaar is gegaan. En we kunnen zeggen dat
het weer bijna een jaar is als vóór de corona epidemie. Er zijn een
aantal grote collecteopbrengsten geweest zoals voor Oekraïne
en voor het project Delta voor Indonesië wat de KIA-ZWO groep
ondersteunt . De opbrengst van de openstelling van de Kleine
Kerk en de Psalmenwandeling gingen naar dit laatste doel. Er zijn
ook goede collectes doorgezonden via Kerk in Actie. Nu komen,
tegen het eind van het jaar, meer plaatselijke doelen in zicht.
Zo ondersteunen wij in de maand december de minima in de
plaatsen Veere, Gapinge, Vrouwenpolder en Serooskerke met een
cadeaubon. Wie daar voor in aanmerking komen regelt Orionis
en wij als Diaconieën krijgen de aantallen te kopen bonnen door.
Ook hier verwachten we meer bonnen te zullen geven. Verder
worden in december o.a. in Nieuw Sandenburgh kerstattenties
uitgedeeld aan alle bewoners en aan afdeling Rozenhof schenken
we een gezamenlijk cadeau voor die bewoners. Dit doen wij ook
met de vier bovengenoemde Diaconieën. Dus er zullen nog extra
uitgaven zijn. Mocht u dit werk willen ondersteunen dan zien wij
uw bijdrage graag tegemoet op het rekeningnummer van de
Diaconie.
Met vriendelijke groeten, namens de Diaconie,
David Pouwer

Vanuit het college van Kerkrentmeesters
Nieuw college

Heel fijn dat het college met de twee nieuwe ouderling
kerkrentmeesters weer op volle sterkte is. In de vergadering van
oktober stond de verkiezing van een nieuwe voorzitter op de
agenda, omdat we door ziekte niet allemaal aanwezig konden
zijn, hebben we die verkiezing uitgesteld tot de vergadering in
november.
Wel hebben we afscheid genomen van Harry Buiter.
Harry is vele jaren in verschillende periodes actief geweest in het
college, de laatste periode als voorzitter. In dichtvorm werd Harry
door Hielke namens het college bedankt voor zijn werkzaamheden.
De vele verschillende aspecten van zijn werkzaamheden werden
benoemd, zo ook het probleem met de bonte knaagkever. Het
diertje had het erg naar zín zin in de kerk en had veel schade
aangericht.
De kosten van de reparatie overstegen de beschikbare middelen.
Harry kwam toen met het idee om een Open Tuinen weekend
te organiseren. Het bleek een groot succes, niet alleen omdat
het een mooi bedrag t.b.v. de bestrijding van de kever opbracht,
maar ook omdat het een verbindende activiteit bleek te zijn voor
het stadje Veere. Afgelopen juni werd met een onderbreking ten
gevolge van de coronapandemie wederom met veel succes voor
de dertiende keer een Open Tuinen weekend georganiseerd.

Pastorie

In de vorige editie van Op Weg hebben we u naar uw mening
gevraagd omtrent een eventuele verkoop van de pastorie. We
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biedt kwalitatief goed theologisch onderwijs. Er worden
predikanten opgeleid, die een waardevolle bijdrage
leveren aan kerk en samenleving. In de opleiding is veel
aandacht voor onderwerpen, zoals hiv/aids, man-vrouw
vraagstukken, mensenrechten, politiek, voedselveiligheid,
klimaatverandering.

hebben enkele reacties mogen ontvangen. Uit de reacties
bleek dat er instemming was met het voorstel om de huidige
pastorie te verkopen. Wel werd aangeraden om dan een andere
pastorie aan te schaffen. In de kerkenraad zal het voorstel verder
besproken worden.De huidige bewoners verhuizen naar een
gemeentelijke opvang. De gemeente heeft voor het gezin een
woning kunnen huren. Die woning is niet gemeubileerd, de
inrichting van de pastorie kan het gezin meenemen naar de
nieuwe woning. Uiteindelijk zal het college de gevers van de
resterende spullen in de pastorie benaderen en vragen of zij
nog prijs stellen op die eerder geschonken spullen.

13 november

1e collecte: Werelddiaconaat - Colombia
Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst. In Bogot· zet een stichting
zich in voor kinderen en jongeren in een achterstandswijk vol
criminaliteit. De medewerkers bieden hen een veilige plek
en een toekomst. De kinderen leren samenwerken, conflicten
oplossen, krijgen begeleiding om schooluitval te voorkomen en
leren wat hun rechten zijn.
Het centrum is voor honderd kinderen en jongeren een veilige
haven te midden van een omgeving vol armoede, geweld en
(drugs)criminaliteit. Kinderen leren prachtige producten van
papier maken (filigraan) en leren groenten verbouwen in de
moestuin op het dakterras van het gebouw. Ieder jaar kunnen
45 jongeren een koksopleiding van een half jaar volgen,
waarin ze leren koken met gezonde Colombiaanse producten.
Ook tienermoeders vinden hier hun plek. De medewerkers
onderhouden contact met ouders, verzorgers en leraren van de
kinderen.
2e collecte: Kerk

Energiecrisis

We kunnen er niet omheen, ook als kerk hebben we te maken
met de energiecrisis. Voor de begroting van 2023 zal een
behoorlijk hoger bedrag opgenomen moeten worden voor de
energiekosten. Net zoals in vele gezinnen en bedrijven hebben
we in de kerk de thermostaat iets teruggedraaid, waardoor het
verbruik c.q. de kosten iets minder hoog op zullen lopen. De
thermostaat een paar graden lager is waarschijnlijk voor de
meeste mensen geen probleem. Als de thermostaat nog verder
naar beneden zou moeten, mag een minder warme kerk geen
obstakel vormen om naar de kerk te gaan, daarom zijn we als
commissie op zoek naar oplossingen.
Er wordt onder andere nagedacht over het gebruik van
fleecedekentjes in koude periodes.
Naast besparen op energieverbruik is het natuurlijk ook goed
om na te denken over verduurzamen.
Wat kunnen we, zeker ook in het kader van goed
rentmeesterschap nog meer doen om te besparen?

20 november

1e collecte: Kerk
2e collecte: Diaconie

27 november

( Avondmaal )

1e collecte: GAIN
Hulp die aankomt. Hoop die blijft. GAIN (Global Aids Network)
zet zich in voor de vluchtelingen uit de Oekraïne. Vanaf het
eerste uur zet GAIN Nederland samen met GAIN Duitsland
zich in voor de hulp aan vluchtelingen uit de Oekraïne.
Ook inwoners van Oekraïne krijgen hulp. De vrachtwagens
reden in de eerste periode af en aan. Vanuit Nederland en
Duitsland zijn zoín 130 vrachtwagens stampvol geladen
en in Polen, Hongarije, Roemenië en Moldavië uitgeladen.
GAIN Nederland en Duitsland krijgen ook vanuit andere landen
hulp. Zo werden vanuit GAIN Engeland vele slaapzakken, 40
nieuwe elektrische ziekenhuisbedden en 5000 leesbrillen
in Nederland overgeladen en verder naar Targu Mures in
Roemenië vervoerd. Vandaar uit zijn de bedden naar een
ziekenhuis in Oekraïne getransporteerd. Uit Spanje kwam
een grote partij conserven om verder te transporteren. Andere
GAIN partners, uit bv Canada, bieden steun door donaties.Een
mooi staaltje samenwerking tussen de verschillende GAIN
landen. En alles is hulp van 1 op 1. Ook in Nederland krijgt
GAIN vele goederen aangeboden. Zo kregen ze een auto met
aardappelen, deze is naar de vluchtelingenopvang in Moldavië

Namens het college van kerkrentmeesters,
Heleen Slingenberg

Waar collecteren wij voor in november

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.

6 november

1e collecte: Kerk
2e collecte: Kerk in Actie - Zambia
In Zambia groeit de kerk en daarmee
ook de vraag naar predikanten, die
gemeenten kunnen leiden in soms
arme en moeilijke omstandigheden.
De theologische faculteit aan de Justo
Mwale University in Lusaka

7

gegaan, maar ook de heel arme plaatselijke bevolking mocht
hierin delen. Vele transporten worden gesponsord door
bedrijven vooral door transportbedrijven. GAIN beschikt zelf
over een grote vrachtwagen en de brandstof hiervoor moet
ook wel eens betaald worden. Nu de winter er aankomt en de
vluchtelingenstroom nog niet gestopt is, wordt er meer opvang
geregeld. Hiervoor zijn dikke slaapzakken en dekens nodig.
Ook warme winterkleding en vooral warme schoenen en laarzen
kunnen goed dienst doen.
Vandaag collecteren we voor hulp aan de Oekraïense
vluchtelingen in Moldavië, Roemenië, Hongarije en Polen. Dat
hulp broodnodig is, zal u wel duidelijk zijn.
Geef met een warm hart, uw gift is van onschatbare waarde.
2e collecte: Kerk

4 december

1e collecte: Werelddiaconaat - Syrische vluchtelingen
Miljoenen Syriëers zijn hun land ontvlucht en onder meer
terecht gekomen in de buurlanden Libanon, JordaniÎ en Irak.
Vluchtelingen leven daar in extreme armoede en proberen zo
goed en zo kwaad als dat kan een nieuw bestaan op te bouwen.
Vaak is dat lastig, omdat zij geen werk kunnen vinden.

Daarom ondersteunt Kerk in Actie Syrische vluchtelingen en
arme lokale families met een opleiding in sectoren waar veel
vraag is naar personeel, of met het opzetten van een eigen
bedrijf. De economische en politieke crisis maken dat steeds
meer inwoners van Libanon moeite hebben om rond te komen.
Voor Syrische vluchtelingen is het extra moeilijk werk te vinden
en inkomen te vergaren: zij mogen officieel alleen in de
landbouw, bouw of schoonmaak werken. Veel vluchtelingen
werken daarom in het informele circuit, tegen lage lonen en
onder slechte arbeidsomstandigheden. Bovendien zoeken ook
steeds meer Libanezen uit wanhoop hun toevlucht tot deze
informele baantjes.
2e collecte: Kerk

Nieuws uit Gapinge
Jarig in de maand november
Mevr. Wondergem-Dieleman
hoopt op 25 november 82 jaar te worden
Van harte gefeliciteerd en Gods zegen toegewenst !

Wie brengt de bloemengroet
13 november:
20 november:
11 december:

fam. Coppoolse- Janse 		
fam. Soeting - Keim
fam. Folcherts - Goossen

Nieuws uit de kerkenraad

Ik was te laat bij het inleveren van mijn kopij voor het kerkblad
van oktober, waarvoor mijn excuses ! Vandaar nu een wat langer
verslag.
In september vergaderden de kerkenraden voor het eerst sinds
lange tijd weer gezamenlijk. Het was goed om elkaar, na een lange
zonnige zomer, weer te zien en te spreken. De agendapunten
waren over het algemeen van concrete aard, met name de
constante zorg om het invullen van het predikantenrooster. We
kijken terug naar een mooie startdienst en willen ook kijken
hoe we blijvend aandacht kunnen besteden aan de 'Veerse
Oekraïners". Verder onderzoeken we de mogelijkheid om
weer diensten voor jonge gezinnen te organiseren. Hiervoor
is het voorstel om (twee keer per jaar?) een zgn. ëKliederkerkí
te organiseren. Meer hierover wanneer de plannen concreter
worden !
De werkgroep Samenwerking Gapinge-Veere, bestaande uit vier
kerkenraadsleden, heeft, onder leiding van Bart van Noord, aan
een voorstel voor een nieuwe samenwerkingsovereenkomst
gewerkt. We hopen de uitgewerkte plannen eind november
gedurende twee gemeenteavonden aan beide gemeenten
voor te leggen en dit proces in december af te ronden, zodat we
kunnen overgaan naar het beroepingsproces.
Voorbeden
Iedereen kan voorbeden vragen, die
tijdens de zondagse dienst worden
uitgesproken. In Veere was men
gewend dit in een mandje te leggen.
De kerkenraad heeft besloten om in
beide kernen van nu af aan gebruik te maken van de mooie
grote harten. U kunt tot zaterdagavond briefjes in de harten
deponeren. De diaken van dienst zal ervoor zorgen dat ze worden
meegenomen in de gebeden.
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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”

6 november - Gedachtenisdienst

Kerkdiensten in Nieuw Sandenburgh
aanvang dients 14.30 uur

Veere
voorganger: ds. P. van Oosten Middelburg
collectes:
Kerk en KiA - Zambia

6 november

20 november dhr. Kees Simons

13 november

Gapinge
voorganger: ds. M.J. Wisse ís Heer Arendskerke
collectes:
Werelddiaconaat -Colombia
		
en Kerk

20 november - Gedachtenisdienst
Gapinge
voorganger: ds. T. Don Oost-Souburg
collectes:
Kerk en Diaconie

		

27 november - Avondmaal

1e Advent
Veere
voorganger: ds. A. van der Maas Wemeldinge 		
collectes:
GAIN en Kerk			

4 december - Zangdienst
Thema:
2e Advent
Veere		
collectes:
		

ds. J. Beijer ( Avondmaal )

"Over dromen en je schoen zetten".
Comm. Bijz. Diensten		
Werelddiaconie-Syrische
vluchtelingen en Kerk

4 december

dhr. Adri Gideonse

Bijzonder Kerkenwerk
Iedere maand is er een dienst voor mensen met en
zonder beperking. Deze diensten beginnen om 14.30
uur en worden in verschillende kerken op Walcheren
gehouden. In deze maand is dat op 13 november in
de Dorpskerk in Nw. en St. Joosland. Na de dienst is
er koffie, thee of fris. Wij vinden het fijn om de blijde
boodschap ook aan deze mensen te vertellen.
Voor informatie over deze diensten
Ria Franke, e-mail: riafranke46@gmail.com

25 november aanvang 20:00 uur

Concert Koor Veere
t.g.v. 45 jarig jubileum
o.l.v. Olga Tkacenko
en met Alexander Koole op de piano
Torenkerk te Gapinge
Met gastoptredens van:
Vocalgroup Sententia en
Violiste Elly Kopmels

Kerk open 19:30 u
Toegang GRATIS
Bij de uitgang een collecte opbrengst 50% goed
doel (wordt uitgelegd) 50% onkosten bestrijding

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

tel:0118-502151

Diaconie
Voorzitter
Lies Sturm

tel: 0118-851453

Kosters
Heleen Boone
Fred Louwerse

Penningmeester:
Tannie Gideonse

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

Diaconie
Rekeningnummer: NL82RABO0335.0616.05
(t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Veere)
College van Kerkrentmeesters
Harry Buiter ( voorzitter)
Heleen Slingenberg (secretaris)
Willy Huijbregtse
penningmeestercvk@pgveere.nl
Nel Heij (administrateur en ledenadministratie)

tel: 06-53841938
hofgapinge@gmail.com

Scriba
Ab Paauwe
Weelweg 2, 4352 SM Gapinge

Voorzitter kerkenraad
Petra Schot

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

tel: 0118-553765

Autodienst
Koos van Tatenhove

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 502081

COLOFON

tel: 0118- 501564

‘Op Weg’, uitgave jaargang 28 - nummer 11

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.

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: 24 november 2022
Lay out en opmaak: Adri Franke
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