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Vormgeving en druk: Peter van Buuren / Drukkerij Driedijk

VOORWOORD

Voor u ligt weer een nieuw aanbod van kringwerk en andere activiteiten in onze onvolprezen 
Zak van Zuid Beveland. Naast enkele vertrouwde gerechten staan ook nieuwe smaken op 
het menu – om eens te proeven! 
Voor het eerst start een Alpha groep in onze regio. Geloven kan niet zonder bron en voeding. 
Samen de Bijbel lezen en met elkaar in gesprek raken hoe geloven zinvol verweven kan 
worden met het dagelijks bestaan, is voor velen al van grote waarde geworden. 
Ruimte om creatief aan de slag te gaan wordt ook geboden. Maak droomvangers, zelf of met 
kinderen, fotografeer en schilder – verbeeld je! met Pinksteren voor ogen en in het hart.

Er is de vervolgkring Buber-Levinas voor de meer filosofisch geïnteresseerden onder u.
En wie van zingen houdt…genoeg aanbod om in cantorij of zanggroep je hart op te halen. 
Voor wie in is voor koffie en een praatje, staan weer de deuren van diverse kerken
in “de Zak” open. 

Dat blijft een dragende visie van alle kerken in onze regio: het zichtbaar blijven en ook actief 
en verbindend deel uitmaken van het eigen dorp. En als kerken in beide federaties zoeken 
we ook naar meer kansen om het weefsel te versterken, waarin viering en ontmoetingen 
tussen mensen steeds meer ruimte krijgen. 

In oktober is het 75 jaar geleden dat een begin werd gemaakt met de bevrijding van ons 
land.
Er is volop aandacht voor de onderbelichte “slag om de Schelde”. Een indrukwekkende 
uitvoering van The Armed Man van Karl Jenkins, met een hartenkreet voor vrede, past in 
deze context van herdenken.

Dit komende seizoen staat, nationaal en ook internationaal, ook in het teken van 
herdenking van Dietrich Bonhoeffer. Als theoloog en gemeentepredikant blijft hij velen 
inspireren over de betekenis en de uitdagingen van geloven en kerk-zijn, in onze tijd.
Een expositie, een viering en een indringend theater brengen Bonhoeffer – hopelijk ter 
inspiratie – dichterbij.

Er is weer een avond pastorale toerusting en ook filmliefhebbers, die bovendien ook graag 
samen eten, al dan niet met een glas wijn er bij, komen dit seizoen weer aan hun trekken.

Onderaan deze tekst staat ook een nieuwe naam: Jörg Buller. Vanaf september is hij de 
nieuwe predikant voor DEO, voor 50%. We zijn als team natuurlijk ook blij dat hij de 
gelederen komt versterken. Welkom!

Jörg Buller, Wiel Hacking, Mathilde Meulensteen, 
Engel Reinhoudt, Egbert Rietveld, Marjo Wisse
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Gelegenheidskoor

De jaarlijkse dienst van beide federaties op deze keer op zondag 13 oktober in de
Maria kerk te Nisse. Wie zingt weer mee in het te vormen gelegenheidskoor?
Deze nog jonge traditie willen we, al zingend, graag hoog houden!
Stoffel Gunst, de cantor-organist van ’s-Heer Arendskerke, zal vertrouwde en een enkel 
nieuw lied ons zingenderwijs eigen leren maken.

 Opgave: ds.e.j.rietveld@gmail.com

Ook voor de federatiedienst van de “Zwake gemeenten” met Pinksteren, op zondag 31 mei 
2020, zijn enthousiaste zangvogels weer welkom!

 Locatie: Kerk in Driewegen
 Opgave: jorgbuller@yahoo.com.br

Geloof en duurzaamheid 

Klimaatverandering, het uitsterven van planten en dieren, het verdwijnen van oerwouden, 
plastic afval in de oceaan. Veel mensen maken zich zorgen en vragen zich af wat ze kunnen 
doen en of er nog wat te redden valt. 
De afgelopen jaren zijn er nogal wat theologen en christen-milieukundigen geweest die 
het denken over de toekomst van onze planeet hebben verbonden met de Bijbel. Wat valt 
er vanuit het geloof en de Bijbel te zeggen over duurzaamheid en onze omgang met de 
schepping? Wat is onze opdracht, als daar al sprake van is?
We bespreken dit vraagstuk aan de hand van een aantal teksten van paus Franciscus 
(Laudato Si), ‘groene patriarch’ Bartholomeo I (oosters-orthodoxe kerk), Dave Bookless, 
Anglicaans ecotheoloog, Paul Nevell (Keltische spiritualiteit) en christen-milieukundige 
Martine Vonk. 
Theanne Boer (diaken DEO) leidt de avonden. Als redacteur is zij betrokken bij diverse 
publicaties over dit onderwerp. 
Er zijn vier avonden gepland, maar we kijken wat we daarvan willen gebruiken. 

 Data: woensdagen 11 en 25 maart; 8 en 22 april
 Locatie: Johannes de Doper kerk te ’s-Heer Abtskerke
 Leiding: Theanne Boer

Verbeeld je!

Pinksteren – als de wind ongrijpbaar, onzichtbaar. Maar wat wind, adem van God, teweeg 
kan brengen in mensen, dat kunnen we wel zien en voelen: in een lach, in betoonde liefde 
en aandacht voor mensen, in….vul maar in en laat het zien! Verbeeld je de uitwerking van 
Gods Geest in en onder mensen. We kiezen voor twee vormen: fotografie en schilderen/
tekenen.
Aan u/aan jou de keuze! Bijna drie maanden de tijd om je te laten inspireren.
Wie wil, kan zijn tekening, schilderij of foto’s rond dit thema laten zien tijdens de 
Pinksterdienst in Driewegen.

 Startbijeenkomst: optie voor maandag 2 maart 2020
 Locatie:  zaal achter de kerk van Driewegen     
 Opgave:  mathilde@meulensteen.nl  -  ds.e.j.rietveld@gmail
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The armed man
 Een mis voor de vrede van Karl Jenkins, Slag om de Schelde en 75 jaar bevrijding.

Deze avond willen we met elkaar in gesprek over vrijheid en bevrijding. Als uitgangspunt
voor gesprek gebruiken we de muziek van ‘The Armed man’ van Karl Jenkins. 
Jenkins componeerde deze mis voor de vrede in het jaar 2000. Het is een 
statement over vrede en welzijn voor stad en land. In Engeland en in vele 
andere landen wordt The Armed man uitgevoerd bij herdenkingen van 
zowel de Eerste als de Tweede Wereldoorlog. Nu wordt dit muziekstuk 
in oktober en november opgevoerd ter herdenking van de Slag om de 
Schelde en de viering van 75 jaar Vrijheid.

De Slag om de Schelde is de grootste veldslag in de Tweede Wereldoorlog op Nederlands
grondgebied geworden. Naar schatting vielen er 50.000 slachtoffers waaronder ruim 10.000
doden. Dorpen en steden werden van de kaart weggevaagd. Met name de Brabantse Wal,
Westelijk Zeeuws-Vlaanderen en Walcheren moesten het zwaar ontgelden. Maar ook 
Hoedekenskerke werd zwaar getroffen.

75 jaar later werken vier koren uit het hele getroffen gebied nauw met elkaar samen om dit
te herdenken en 75 jaar Vrijheid te vieren: het Zwinkoor uit Sluis, het vocaal ensemble
Cantare uit Goes, de Vlissingse Oratorium Vereniging en Het Concertkoor uit Bergen op
Zoom. 
Op drie plaatsen wordt The Armed Man van Karl Jenkins uitgevoerd. Deze mis voor
de vrede is een statement over vrede en welzijn voor stad en land.
Deze avond luisteren, zien (beamer) en bespreken we delen uit The Armed Man, met
informatie over Karl Jenkins, en het gesprek over oorlog en vrede, vrijheid en bevrijding.
Teksten die ook ons leven van hier en nu raken. Jenkins koos teksten uit, die
Hindoestaanse, Islamitische, Joodse en Christelijke tradities verbinden. Zij maken zichtbaar
dat oorlog overal is en van alle tijden. 
De opbouw van The Armed Man leidt ons door alle stadia van oorlog. In de muziek komt dit 
tot uiting in dreiging, agressie, ontzetting en verdriet om uiteindelijk uit te komen bij hoop 
en vrede. 

(let op, mocht u naar een concert willen dan dient u hiervoor zelf kaarten te regelen).
Voor meer informatie over de concerten:
https://www.cantaregoes.nl/concerten.php
https://vlissingse-oratoriumvereniging.nl/75-jaar-slag-om-de-schelde

 Plaats :  kerk Nieuwdorp
 Datum: 11 oktober 20.00 uur
 De avond wordt verzorgd door Theanne Boer, Ton Lamper, Mathilde Meulensteen
 informatie en aanmelding: mathilde@meulensteen.nl
 Graag aanmelden!

Toerustingsavond pastoraat

Op 1 oktober 2019 wordt in de Catharinakerk aan het Plein in Borssele een 
toerustingsavond pastoraat gehouden voor ouderlingen, bezoekmedewerkers en andere 
geïnteresseerden. De avond wordt verzorgd door Ellen Koopen. Zij is consulent 
Care for Cancer regio Zeeland. Zij gaat met ons in gesprek over wat mensen overkomt als de 
diagnose kanker wordt gesteld en over de vraag wat wij dan voor elkaar kunnen betekenen.

 Aanvangstijd: 20.00 uur.
 Contactpersoon: Marjo Wisse, m.j.wisse@kpnmail.nl
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Dichter bij Bonhoeffer

In 2020 is het 75 jaar geleden dat de Duitse theoloog Dietrich Bonhoeffer is terechtgesteld 
vanwege zijn betrokkenheid bij het verzet tegen Hitler en het nazisme. Stichting De Roos 
van Culemborg heeft in het najaar van 2019 aan alle gemeenten binnen de Protestantse 
Kerk in Nederland een werkboekje gestuurd met een nieuwe vertaling van brieven, gedichten 
en gebeden die Bonhoeffer vanuit de gevangenis heeft geschreven. Daarnaast bevat het 
werkboekje schilderijen, liederen en persoonlijke poëzie. 

Expositie
In de maand juli 2020 is in de Petruskerk te ’s-Heer Arendskerke de tentoonstelling te zien 
van de schilderijen van Jeltje Hoogenkamp bij de gedichten en gebeden van Bonhoeffer.
De kerk is open op zaterdagmiddag van 13.30 -16.00 uur.

Kerkdienst en lunchconcert
Op zondag 5 juli 2020 staat de morgendienst in de Petruskerk (aanvang 10.00 uur) in het 
teken van Bonhoeffer en zijn werk. Muzikale medewerking aan de dienst wordt verleend 
door de Sunshine Cleaners. In aansluiting op de dienst (aanvangstijd wordt later bekend 
gemaakt) is er een lunchconcert dat wordt verzorgd door de Sunshine Cleaners. Dit Zeeuwse 
trio wordt gevormd door Sjef Hermans (zang, gitaar), Jacqueline Heijmans (zang) en Geert de 
Heer (dobro, mandoline). Geïnspireerd door de teksten van Bonhoeffer heeft Sjef Hermans 
in korte tijd elf prisonsongs geschreven in de stijl van de singer/songwriters met invloeden 
van gospel en blues, de muziek waarmee Bonhoeffer kennismaakte tijdens zijn verblijf in 
Amerika in de dertiger jaren van de vorige eeuw.

Theateravond Bonhoeffer, gespeeld door Kees van der Zwaard.

De Duitse theoloog en predikant Dietrich Bonhoeffer kende een bewogen leven, 
zowel uiterlijk als ook innerlijk. Beide werelden zorgden voor hectiek, drama en 
verstilling waaruit een sterk geloof sprak – en ons blijft aanspreken. Indringend 
zet theoloog en theatermaker Kees van der Zwaard deze inspirerende mens voor 
ons op de planken. Een avond die stil maakt en niet snel zal worden vergeten.

 Kaarten: € 10,- pp (incl. 1 consumptie) te bestellen via: ds.e.j.rietveld@ gmail.com
 Datum: 1 april 2020
 Aanvang: 20.00 uur, inloop vanaf 19.30 uur met koffie/thee
 Locatie Maria kerk, te Nisse

Leven van binnenuit

De langste reis is de reis naar binnen – woorden van Dag Hammarskjöld. Deze avonden 
bieden je tijd en ruimte om bewust stappen te zetten op de weg naar binnen én vandaaruit 
weer naar buiten.
We laten ons aan de hand nemen door verhalen uit de bijbel, door teksten van middeleeuwse 
en hedendaagse mystici en door beeldende kunst. Deze helpen ons op weg naar binnen, 
waardoor we steviger verankerd raken in ons leven, in God. En we verkennen deze avonden 
ook de beweging weer naar buiten. Op welke manier kan het dieper wortelen in God 
vruchtbaar worden in mijn leven?
De stilte is vitaal onderdeel van deze weg. Elke avond eindigt daarom met twintig minuten 
stiltemeditatie.
Theologe Marga Haas verdiept zich in spiritualiteit en mystiek. Ze schrijft en (s)preekt er 
inspirerend over in publicaties en tijdens lezingen, kerkdiensten en retraites.
Lees o.a. haar blog op www.margahaas.nl.

 Data: maandagavonden: 6 en 20 januari, 3 en 17 februari, 2 maart. (19.30-21.00 uur)
 Locatie: Zaal achter de kerk van Driewegen, van Tilburghstraat 27 
 Leiding: Marga Haas
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Kring Levinas – Buber

Buber en Levinas blijven ons dit seizoen ook bezighouden. De kracht van 
het dialogisch denken en leven blijft een noodzaak in onze tijd waarin 
mensen, groepen en naties zich steeds meer verharden, verschansen in 
eigen gelijk. Op verzoek verdiepen we ons verder in het leven en denken 
van Martin Buber. We lezen teksten van hem, en volgen een spoor van 
mensen die door Buber diepgaand zijn beïnvloed, zoals David Hartmann 
en Jonathan Sacks.
We lezen ook een tekst van de Vlaamse psychiater Dirk de Wachter en 
van de Franse romanschrijver Houlebecq, die scherp onze tijd tekent, 
waarin de kracht van “dialogisch leven” ontbreekt.
Tot slot verkennen we ook teksten en rituelen uit de christelijke 
traditie, die een eigen licht werpen op dialogische kracht, op innerlijke 
ruimte, waarin kiemen liggen voor verbinding en menselijkheid, als 
draagkracht van ons bestaan.

 Data:  woensdag 2 oktober; 6 november; 
    29 januari en 5 februari
 Locatie:  De Dompe (bovenkamer) in de Maria kerk van Nisse
 Gespreksleiders: Ko Vos en Egbert Rietveld
 Aanmelden: Engel Reinhoudt, cn.zeeuws@zeelandnet.nl 

Nieuwe Alpha van start in de zak van Zuid-Beveland

Ontmoeten, vragen en ontdekken – dat doe je op Alpha. Alpha is een introductie in het 
christelijk geloof die ook in de zak van Zuid-Beveland voor het eerst wordt aangeboden. 
Wereldwijd hebben ruim 25 miljoen mensen in 169 landen een Alpha gevolgd.

Januari 2020 gaat een Alpha van start in de zak van Zuid-Beveland. In tien interactieve en 
gezellige bijeenkomsten ontdekt u of ontdek jij wat het christelijk geloof inhoudt. Elke avond 
begint met een lekkere maaltijd. Hét moment om elkaar op een ontspannen manier goed te 
leren kennen. Na de maaltijd luistert u of luister jij naar een kort, inspirerend verhaal. Elke 
bijeenkomst staat een ander onderwerp centraal waarover de Alpha-deelnemers doorpraten 
in kleine gespreksgroepen.

Op Alpha bespreek je onder meer de volgende onderwerpen:
• Is er meer?
• Wie is Jezus?
• Bidden: waarom en hoe?
• De Bijbel lezen: waarom en hoe?
• Hoe zit het met de kerk?

De cursus is gratis en vrijblijvend. In Nederland hebben ruim 300.000 mensen een Alpha 
gevolgd. Of je jong of oud, gelovig of niet-gelovig bent, of wil je je geloof weer opfrissen; je bent 
van harte welkom!
Alpha geeft je de kans om de zin van het leven te onderzoeken in een laagdrempelige, 
leerzame en leuke setting. Er is ruimte voor al je vragen. Bent u of ben jij enthousiast, kijk 
voor meer informatie en verhalen van Alpha-deelnemers op alphacursus.nl.

De cursus zal eind januari 2020 starten. Eind 2019 zal er meer informatie gegeven worden 
met betrekking tot de data, tijden en de locatie. Dit is terug te vinden in kerkwijzer, op 
flyers en wordt tegen die tijd verder toegelicht in de gemeenten. Een initiatief dat wordt 
georganiseerd vanuit de federatie ‘De Zwake’.

 Voor opgave of meer informatie kunt u mailen naar: alphadezwake@gmail.com
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Bijbelkring Driewegen

In vervolg op afgelopen jaar gaat ook nu weer een Bijbelkring van start in Driewegen.
Tijdens deze avonden staan ontmoeting, geloof, bijbelstudie en gebed centraal.
Tijdens deze avonden willen we het boekje gebruiken: ‘dit is Mijn lichaam’

Door het geloof worden wij als broers en zussen tot één lichaam 
gemaakt. We zijn leden van één gezin, waarover Jezus zegt: ‘Dit is 
mijn lichaam.’ Het gaat over de kracht van de geloofsgemeenschap 
in een individualistische samenleving; de verbondenheid tegenover 
verdeeldheid; de uitdaging om elkaar te dienen en te waarderen in het 
lichaam en de werken van Jezus te doen in deze wereld.
Dit boekje is uitgegeven door het Evangelisch Werkverband. 
De kosten hiervan zijn € 9,95

 De eerste avond staat gepland op dinsdag 24 september. 
 Inloop vanaf 19:45, we starten om 20:00 uur ‘achter de kerke’,
 Van Tilburgstraat 27 in Driewegen.
 Iedereen is van harte welkom!
 Voor meer informatie en opgave kunt u contact opnemen met Quirien Verhage:
 qverhage@hotmail.com, tel: 06-20527893

Gesprekskring

In ’s-Heer Arendskerke bestaat een gesprekskring onder leiding van 
pastor Harrie Buijssen en dominee Marjo Wisse. Het is een regionale oecumenische 
groep die eens per maand samenkomt om met elkaar artikelen 
van levensbeschouwelijke aard uit kranten en / of tijdschriften te 
bespreken. Omdat de onderwerpen per bijeenkomst worden gekozen, 
kunnen nieuwe deelnemers makkelijk invoegen. De samenstelling van 
de groep is in de loop van de jaren regelmatig gewisseld. Openheid en 
respect voor ieders mening zijn gebleven. Nieuwe deelnemers zijn van 
harte welkom!

We komen bij elkaar op de laatste dinsdag van de maand, ’s middags om 14.00 uur in de 
pastorie van ’s-Heer Arendskerke, Slotstraat 63. 

 De data voor het seizoen 2019-2020 zijn: 24 september, 29 oktober, 26 november,
 28 januari, 25 februari en 31 maart.

Wie zich voor 15 september aanmelden, krijgen het artikel dat in september wordt 
besproken toegestuurd.

 Aanmelden bij: M.J. Wisse, Slotstraat 63, 4458 BL ’s-Heer Arendskerke, tel. 561322,
 e-mail: m.j.wisse@kpnmail.nl

Zangochtenden in Heinkenszand  2019-2020

Deze, inmiddels geliefde, zangochtenden zijn ook voor een nieuw seizoen ingepland.
Locaties: wisselend in de Dorpskerk en de Blasiuskerk, op maandagochtenden,
van 10.00 uur tot 11.30 uur

 Data: 2 september Dorpskerk; 7 oktober Blasiuskerk; 4 november Dorpskerk; 
 2 december Dorpskerk; 6 januari 2020 Dorpskerk; 3 februari Dorpskerk; 
 2 maart Blasiuskerk; 6 april Dorpskerk; 4 mei Blasiuskerk; 8 juni Dorpskerk;
 6 juli Dorpskerk; 3 augustus Blasiuskerk

kringwerk 2019 - 2020
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Dromenvanger en  spreekstok maken door kinderen:

Met Pinksteren zijn aan de aanwezige kinderen dromenvangers uitgedeeld als ervaring hoe 
de Geest je kan beroeren. Leuk is zeker ook om zelf je eigen dromenvanger te maken van  
materiaal dat je om je heen kunt vinden: wilgentakken, vogelveertjes, mooie steentjes….
Op een speciale avond gaan wij samen dromenvangers maken. Volgens de indianen blijft in 
een zelfgemaakte droomvanger de kracht van de maker ‘wonen’. Het maakt ook niet uit of 
die er mooi uit ziet of niet, de door jouw zelfgemaakte dromenvanger.
Een spreekstok is een voorwerp dat ook bij de oudsten van de indianen wordt gebruikt als 
ze bij elkaar zijn. Het is een mooie stok die je in het bos gevonden hebt, en die je versiert 
met natuurlijke materialen: veertjes, mos, wol, suède koord, en die - als je hem 
vasthoudt - er voor zorgt dat jíj het woord hebt en de anderen naar jou moeten 
luisteren. Als dat gebeurt en klaar is, kan iemand anders de stok pakken en 
zich uitspreken. Leuk toch om er zelf een te maken en te gebruiken in je 
eigen familie?

 Data: woensdagmiddag 15 en 29 januari 2020 van 2-5 uur 
 Locatie: de kerk in Oudelande. Groep maximaal 8 personen. 
 Informatie en opgave bij Angelique van der Schraaf:
 avanderschraaf@gmail.com. 
 Vermeld daarbij even je naam, leeftijd en telefoonnummer.

Jeugdienst

Op 27 oktober wordt voor federatie ‘De Samenwerking’ in Lewedorp 
een jeugddienst gehouden. Jongeren uit Borssele, ’s-Heer 
Arendskerke, Lewedorp en Nieuwdorp worden uitgenodigd om 
deze dienst gezamenlijk voor te bereiden. De brainstormavond 
wordt gehouden op vrijdag 6 september in de pastorie van ’s-Heer 
Arendskerke, Slotstraat 63, om 19.30 uur. Dan zoeken we een thema voor de dienst en 
bedenken we hoe we dit thema gaan uitwerken in muziek, verbeelding en teksten. 
Onder leiding van Rob Knuit en Rinus Vroonland wordt een muziekgroep samengesteld die 
in de dienst zal spelen. De niet-muzikanten houden zich bezig met de uitwerking van woord 
en beeld. In onderling overleg worden verdere data afgesproken waarop een en ander wordt 
voorbereid. Ook jongeren uit de andere federatie zijn welkom bij de voorbereiding en / of de 
jeugddienst.

 Contactpersoon: Marjo Wisse, m.j.wisse@kpnmail.nl

Geloven met kinderen – kinderdiensten

Jaarlijks wordt voor de regio een kinderdienst georganiseerd 
vanuit de gemeenten Borssele, ’s-Heer Arendskerke, Lewedorp 
en Nieuwdorp. Ook houden we sinds een paar jaar een 
paaswake viering speciaal voor de kinderen. Deze wordt 
gehouden op stille zaterdag om 17.00 uur in een van de 
deelnemende kerken. Een en ander wordt voorbereid in een 
gezamenlijk overleg van de leiding van de kindernevendiensten 
van de betrokken gemeenten. Omdat de activiteiten zich ook richten op de regio, zijn 
belangstellenden uit de andere gemeenten van harte welkom om met ons mee te denken en 
te werken. De eerste bijeenkomst waarin we plannen smeden voor het seizoen 2019-2020 is 
op 19 september, 20.00 uur, Slotstraat 63, ’s-Heer Arendskerke.

 De kinderdienst 2020 zal zijn op 2 februari in de Petruskerk te 's-Heer Arendskerke.
 Contactpersoon: Marjo Wisse, m.j.wisse@kpnmail.nl

kringwerk 2019 - 2020

kringwerk 2019 - 2020
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Dromenvangers en spreekstok maken voor volwassenen
  veren, lucht en adem

Niet alleen voor kinderen, maar ook voor volwassenen zijn de zelfgemaakte dromenvanger en 
spreekstok een ervaring van de Geest. Hoe je erdoor bewogen kunt worden en door jou heen 
kan spreken. De grootmoeders van de indianenstam gaven de droomvangers hun eerste 
vorm: ze werden cadeau gedaan aan pasgetrouwde stellen en aan baby’s. Voor baby’s had de 
droomvanger een speciale betekenis in verband met de associatie van de veer met lucht en 
adem, de Holy Spirit, een essentieel element van het leven.

 Data: vrijdagavond 7 en 21 februari van 19.30 - 20.00 uur 
 Locatie: de kerk in Oudelande groep maximaal 8 personen. 
 Informatie en opgave bij Angelique van der Schraaf: avanderschraaf@gmail.com.
 Vermeld daarbij even je naam en telefoonnummer.

Cantorij Lewedorp

Aan de diensten in Lewedorp werkt een aantal keren per jaar de cantorij mee. Deze bestaat 
uit een achttal zangers en staat onder leiding van Bert Alderliesten. Er wordt meestal 
gezongen met pianobegeleiding, maar soms ook a capella. Er is geen vaste regelmaat van 
repeteren. Voor een optreden wordt er drie tot vier keer geoefend op de uit te voeren liederen. 
Wie wil meezingen is altijd van harte welkom. 

 Je kunt je opgeven bij Bert Alderliesten, 0113-612770, bert@alderliesten.com.
 Je krijgt dan bericht als er weer gezongen gaat worden.

Cantorij  Nisse / ’s-Heer Abtskerke

De cantorij van Nisse / ’s-Heer Abtskerke bestaat uit een groepje enthousiaste mensen uit 
beide gemeenten. Zij komen een paar keer per jaar samen, in aanloop naar Kerstfeest en 
Pasen om met veel plezier oude en nieuwe liederen in te studeren. Ook dit seizoen hopen zij 
o.l.v. Gernan Schreuder de gemeentezang tijdens de feestdagen te ondersteunen. Wie mee 
wil doen is van harte welkom. Laat het even weten.

 Info over repetitieavonden, locatie en aanvangstijden, vindt u t.z.t. in Kerkwijzer.
 Gernan Schreuder, tel. 06-81701570

Zanggroep Hoedekenskerke

Al 45 jaar komt de zanggroep in Hoedekenskerke onder leiding van Jos Roelse samen voor 
een eigen, vaak stimulerend, aandeel in de gemeentezang. Na het vorige liedboek (1973) 
raken we, mede door inbreng van de zanggroep, in de afgelopen jaren steeds meer vertrouwd 
met de liederenschat uit het nieuwe liedboek (2013).
Versterking in de groep is welkom!

 Start: 17 oktober. We oefenen van 19.30 – 20.30u
 Contact: Jos Roelse  roelse-rensen@hetnet.nl

Cantorij ’s-Heer Arendskerke

Op 23 september gaat de cantorij weer aan de slag om ons voor te bereiden op de diensten. 
Het zou fijn zijn als er nieuwe mensen mee gingen doen (een tenor, een sopraan!). Er wordt 
soms gezegd: ik kan niet zingen. Dat is juist een reden om mee te doen. Tot je verbazing 
zal je ontdekken, hoe het werkt je in te voegen in het samen zingen. Nieuw is dit jaar de 
repetitietijd: ’s middags van 3 tot 4 uur. Plaats is dezelfde: de kerk. Welkom!!

 Contactpersoon: Stoffel Gunst, sgunst@hetnet.nl
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Maaltijd & Film: ‘Goede kost’

Het inmiddels beproefde recept van samen eten en 
daarna een film bekijken, met aansluitend gesprek, 
voorziet duidelijk in een behoefte van de deelnemers. 
Ook komend seizoen willen we weer een aantal 
avonden “opdissen” volgens genoemde combinatie. 
Daarbij is intussen een leuke taakverdeling ontstaan, 
die we graag voortzetten: Egbert Rietveld zorgt voor de maaltijd (soms met ondersteuning 
van een van de deelnemers), Wiel Hacking voor de techniek waarmee de film vertoond 
kan worden. Het leiden van het gesprek over de betreffende film doen zij samen. Het is 
verrassend om samen te ontdekken, welke aspecten en lagen er allemaal in een bepaald 
filmverhaal gevonden kunnen worden.
De keuze voor welke film er wordt bekeken wordt deels door de twee begeleiders gemaakt, 
deels ook in overleg met de deelnemers. Voor het nieuwe seizoen willen we beginnen met 
de tragikomische film Nebraska (2013). Woody Grant krijgt een brief van een neploterij, 
waardoor hij in één klap rijk zou zijn. Eén miljoen dollar staat op het spel. Voorwaarde 
is wel dat hij de prijs gaat ophalen in Lincoln, Nebraska, zo’n duizend kilometer van zijn 
woonplaats. Die kans laat hij zich niet ontgaan, zelfs als dat betekent dat hij de 
hele afstand te voet moet afleggen…

 Locatie: Dorpskerk, Dorpsstraat 71 te Heinkenszand. 
 Begin maaltijd: 18.00 uur, de filmvertoning om 19.00 uur. 

 Aanmelden is noodzakelijk om de maaltijden te kunnen voorbereiden.
 ds.e.j.rietveld@gmail.com, of wielhacking@gmail.com.
 Voor maaltijd, film, inspirerende gespreksvragen vragen we een bijdrage van € 7,50.

 De data: woensdag 16 oktober 2019, donderdag 28 november 2019, 
 woensdag 22 januari 2020, donderdag 26 maart 2020. 
 Iedere rechtgeaarde filmliefhebber zal spoorslags deze data in de agenda zetten!

TEENS@Hoedjes

  jongerenwerk in Hoedekenskerke

Sinds een jaar of 6 bestaat onze TEENS@Hoedjes. (Bijna) iedere maand komen we op een 
vrijdagavond bij elkaar, soms op Kerkstraat 36 bij Donny, dan weer op Kerkstraat 38 bij 
Hanny. Op het “menu” staat soms koken, soms film-met-als-toetje: napraten, soms actie 
voorbereiden voor het goede doel. Voor de derde keer wordt een kerstdiner georganiseerd. 
Opbrengst voor het inmiddels bekende goede doel: Sammies! Noteer alvast de datum voor dit 
kerstdiner: zaterdag14 december.
Wat doen we ook wel eens: een crea-avond, een levensgrote kerststal maken van afval, ouwe 
troep. Die stond wel 3 weken tegen de kerk aan. Meewerken aan de 4 mei herdenking, ook 
zoiets: daar praat je over door en over ná. En nog wat: altijd een snackmoment tijdens de 
avond: rond half 10 heb je toch gewoon weer trek?! (o ja: het is van 19.30 uur-22.00 uur)
Een groep van 8 jongeren in de leeftijd van 13 tot 17 jaar, dat moet je je er bij voorstellen. 
Vanaf klas 2 van het voortgezet onderwijs ben je welkom.

Pak je telefoon en bel, sms, app: 06-22 07 10 05, ik voeg je toe aan de groepsapp zodat je 
helemaal op de hoogte blijft van programma, waar het is en wanneer we starten.
In ieder geval is er een programma tot eind van dit jaar.
Je bent meer dan welkom: nieuwe mensen, nieuwe geluiden, nieuwe ideeën!

 See you at TEENS@Hoedjes!  Contactpersoon: Hanny van Wijngaarden
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Koffieochtenden

’s-Heer Abtskerke
Elke tweede dinsdag van de maand is er koffiedrinken in 
de kerk en ’s winters in de consistorie van de Johannes de 
Doper kerk, van 10.00 uur, tot ongeveer 11.00 uur. Nel en 
ondergetekende verzorgen de koffie en zorgen voor wat erbij. 
Gemiddeld komen zo’n 10 mensen; even met elkaar praten, 
nieuwtjes uitwisselen en genieten van de gezelligheid.
Halverwege de tijd lezen we een stukje uit een blad wat ons aanspreekt, wat vaak weer 
nieuwe gespreksstof oplevert.
Gewoon een gezellig ochtendje, even wat anders en onze belevenissen en gedachten delen 
met elkaar. Een dorpsmomentje!
Wees welkom! (Wel met eigen vervoer!)
Nel de Jonge en Pauline Mol

Nieuwdorp
Iedere woensdagochtend is er koffie en een praatje in de Bethelkerk in Nieuwdorp. Naast 
vaste gasten zijn er altijd wel een aantal dorpsgenoten of fietsers die even aankomen voor 
een kop koffie. 
Iedereen van harte welkom! Van 9.45 tot 11.30 uur staat de koffie voor u klaar.
Informatie bij Mathilde Meulensteen

Oudelande
Op donderdagen: 1/15/29 augustus, 12/26 september, 10/24 oktober, 
7/21 november, 5/19 december 2019
locatie: Dorpskerk te Oudelande

Driewegen - Kerkcafé
U bent van harte welkom, we drinken samen koffie / thee en gaan gezellig in gesprek met 
elkaar.
Data (2019): 5 september; 3 oktober; 7 november  Aanvang 10.00 uur 
Locatie: zaal achter de kerk van Driewegen.

Hoedekenskerke - Breigroep

 Van babbelen, breien en babymutsjes………….

Wij zijn een breigroep met een missie. Er wordt gebreid voor 
een kraamkliniek in Gambia en voor Oost-Europa. 
Vind je het leuk om te breien en/of te haken en wil je dit met 
anderen samendoen? Dan is er nu de kans om aan te schuiven 
en leuke mensen te ontmoeten.
We komen om de veertien dagen bij elkaar in de consistorie van 
de kerk in Hoedekenskerke. We drinken samen een kopje koffie 
en er wordt heel wat uitgewisseld, niet alleen verhalen maar 
ook brei-en haakpatronen.
Wanneer je dit leest en denkt dit is iets voor mij: weet je dan 
welkom, we kunnen echt nog wel wat breisters/haaksters 
gebruiken. Wanneer je niet kunt komen maar wel in het bezit 
bent van wol dat toch maar in een zak op zolder staat, dan 
stellen we het op prijs wanneer we dit mogen ontvangen.

 We starten weer op dinsdag 3 september, consistorie van PKN de Ark.
 De data staan aangeplakt bij de consistorie of informeer via mail bij: Gerda Koemans,
 lkoemans@zeelandnet.nl of Marianne Bijkerk, mariannebijkerk@zeelandnet.nl
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