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“Het is niet goed dat de mens alleen is, ik zal een helper voor hem maken 
die bij hem past.” Zo verwoordt de Bijbelse verteller wat God heeft gedacht, 
nadat Hij de mens heeft gemaakt en in de tuin van Eden heeft gebracht. De 
mens heeft volgens God een “tegenover” nodig. Anders redt hij het niet. 

Een “tegenover” is iemand die aan de mens beantwoordt, die aan 
hem gewaagd en gelijkwaardig is. Een “tegenover” maakt dan ook een 
gelijkwaardige ontmoeting mogelijk. In de aangehaalde Bijbeltekst gaat het 
speciaal om het tegenover van man en vrouw in het huwelijk. Maar ook in 
andere levensverbintenissen zijn de partners elkaars “tegenover”. 

Dat een mens niet zonder een “tegenover” kan, geldt ook buiten de context 
van het huwelijk of een partnerschap. Als mensen zijn wij immers aangelegd 
op uitwisseling, op dialoog. We hebben anderen nodig aan wie wij ons 
kunnen spiegelen en slijpen. Anderen die ons uitdagen en verder brengen. 
Anderen die niet tegen ons opkijken of op ons neerzien, maar die oog in oog 
met ons staan. 

Zulke andere mensen met wie een gelijkwaardige ontmoeting mogelijk is, 
dragen bij tot onze ontwikkeling. In feite kan elke gelijkwaardige ontmoeting 
ons helpen om echt mens te worden. Een mens, zoals God ons heeft 
bedoeld.

Het kringwerk biedt ruimte voor gelijkwaardige ontmoetingen. In het 
uitwisselen van gedachten, het delen van ervaringen en het samen doen van 
een activiteit verrijken wij elkaar. We komen op andere gedachten, verwerven 
nieuwe inzichten en krijgen meer begrip voor mensen die anders leven en 
denken dan wij zelf. Dat verruimt onze horizon en maakt ons menselijker. 

De ruimte om elkaar te ontmoeten wordt geboden rond verschillende 
onderwerpen en activiteiten. Het programma voor het seizoen 2020-2021 is 
dan ook heel divers. Zo zijn er bijeenkomsten rond Bijbel en spiritualiteit. 
Daarbij gaat het niet zozeer om het bestuderen van oude verhalen. Veelmeer 
zoeken we telkens de verbinding tussen het verhaal van toen en ons leven 
van nu. Hoe kan, wat wij in de Bijbel lezen, ons helpen om antwoorden te 
vinden op de vragen waarmee wij vandaag de dag worstelen? Vragen die niet 
alleen onze verhouding met God, onszelf en onze medemensen betreffen, 
maar bijvoorbeeld ook onze omgang met onze planeet.

Een aantal activiteiten is gericht op dat wat vaak “het hart van de gemeente” 
wordt genoemd, namelijk de eredienst. Zo zijn er bijeenkomsten waarin 
een jeugddienst en kinderdiensten worden voorbereid. Het werk van 
gelegenheidskoor en cantorij is eveneens gericht op de eredienst. Daarbij 
draagt zingen ook nog eens bij aan je eigen gezondheid. Het is stress 
verlagend en vertraagt je hartslag. Bovendien zorgt samen zingen voor 
saamhorigheid en schept een verbinding van hart tot hart.

Het voorbereiden van een kinder- of jeugddienst is een creatieve bezigheid. 
Dat geldt bijvoorbeeld ook voor het breien, haken en borduren. In de 
missionaire breigroep Hoedekenskerke wordt die creativiteit verbonden 
met	gezelligheid.	Zo	wordt	er	samen	koffiegedronken.	Daarbij	wordt	veel	
gelachen, maar er worden ook zorgen met elkaar gedeeld. Terwijl men met 
elkaar bezig is, ziet men dus ook naar elkaar om. Dat gebeurt waarschijnlijk 
in veel meer kringen, zonder dat dit telkens uitdrukkelijk wordt gezegd. 
Gelukkig maar, want het hoort wezenlijk bij onze opdracht als christenen. 
In het bijzonder krijgt het gestalte in het pastoraat. Goed dat er dan ook een 
toerustingsmiddag pastoraat in het programma is opgenomen.

Woord vooraf
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Voor	de	meer	filosofisch	geïnteresseerden	is	er	een	kring	over	Jacques	
Derrida. Filmliefhebbers kunnen op een tweetal avonden bij elkaar komen 
om	naar	een	film	te	kijken	en	daarover	in	gesprek	te	gaan.	Verder	is	er	een	
groep die zich buigt over krantenartikelen van levensbeschouwelijke aard. 
En een bijeenkomst waarin het gaat over vragen om wat “voltooid leven” 
wordt genoemd.

In de meeste gemeenten van de twee federaties wordt er regelmatig een 
koffieochtend	aangeboden.	Daar	kun	je	gewoon	naartoe	gaan,	als	je	in	bent	
voor	een	kop	koffie	en	een	praatje.	Zoals	bij	al	onze	activiteiten	is	ook	op	de	
koffieochtenden	iedereen	welkom:	ongeacht	de	vraag,	of	hij	of	zij	wel	of	niet	
lid is van een geloofsgemeenschap. Als kerk willen we immers van betekenis 
zijn voor het hele dorp. We willen zichtbaar zijn voor alle dorpsbewoners en 
bijdragen aan de onderlinge verbondenheid. Dat is en blijft de dragende visie 
van alle kerken in de Zak.

In de kringwerkgids van het afgelopen seizoen werd de komst van een 
nieuwe	predikant	aangekondigd:	Jörg	Buller,	die	vanaf	september	2019	
verbonden is aan de Protestantse Gemeente Driewegen-Ellewoutsdijk-
Ovezande. In déze gids moeten we helaas melding maken van het vertrek 
van een andere predikant, namelijk van Egbert Rietveld die op 30 
augustus 2020 afscheid nam van zijn gemeenten ’s-Heer Abtskerke, Nisse 
en Hoedekenskerke. Egbert heeft voor het kringwerk in onze regio veel 
betekend. Zijn vertrek heeft dan ook invloed op het aanbod voor het seizoen 
2020-2021. Dat is jammer. Maar vooral lijkt het ons gepast om Egbert voor 
zijn inzet in de afgelopen jaren heel hartelijk te danken!

Vlak voor het samenstellen van deze gids ontvingen we het verdrietige 
bericht dat Engel Reinhoudt op 11 juli 2020 in de leeftijd van 74 jaar is 
overleden. Engel hoorde bij het voorbereidingsteam. Vanuit het Kerkje van 
Ellesdiek, waar hij een van de voortrekkers was, dacht hij mee met het 
maken van de kringwerkbrochure. De afgelopen twee jaar draaide mede 
onder	zijn	leiding	de	filosofiekring.	In	hem	verliezen	wij	een	inspirerend	en	
innemend mens.

In het vorige seizoen konden bijeenkomsten die gepland stonden voor maart, 
april en mei, niet plaatsvinden. Dat had te maken met de maatregelen die 
genomen	werden	om	de	verspreiding	van	het	Covid	19-virus	in	te	perken.	
De coronapandemie heeft ons laten zien dat wij ons leven veel minder in de 
hand hebben dan we doorgaans menen. Vandaar dat er bij de aankondiging 
van sommige kringen niet vermeld staat wanneer ze beginnen. Het is 
namelijk niet uitgesloten dat een nieuwe besmettingsgolf nieuwe beperkende 
maatregelen nodig zal maken. In dat geval zullen ook de kringen waarbij wèl 
een datum genoemd is, niet doorgaan. Daar zult u dan bericht van krijgen. 
Natuurlijk hopen wij dat dit niet zal gebeuren en dat alle aangekondigde 
activiteiten kunnen plaatsvinden. Wij wensen u allen veel inspiratie en 
plezier!

Jörg Buller

Voorbereidingsteam:
  Jörg Buller, Wiel Hacking, Mathilde Meulensteen, Marjo Wisse

Vormgeving en druk: Peter van Buuren / Drukkerij Driedijk
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Eredienst & Pastoraat

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 2020-2021 is op 24 september, 20.00 uur
Slotstraat 63 ’s-Heer Arendskerke. De kinderdienst 2021 zal zijn op 
7 februari 2020 in de Protestantse kerk te Lewedorp.

Jeugddienst
Op 8 november wordt voor federatie ‘De Samenwerking’ in ’s-Heer Arends-
kerke een jeugddienst gehouden. Jongeren uit Borssele, ’s-Heer Arendsker-
ke, Lewedorp en Nieuwdorp worden uitgenodigd om deze dienst gezamenlijk 
voor te bereiden. De brainstormavond wordt gehouden op vrijdag
18 september. 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.

Toerustingsmiddag pastoraat 
Ieder jaar is er in oktober een toerustingsbijeenkomst voor ouderlingen, 
bezoekmedewerkers	en	andere	geïnteresseerden.	Tot	nu	toe	werden	deze	
bijeenkomsten in de avond gehouden, maar omdat de belangstelling van de 
(meest oudere) bezoekers terugliep, komen we nu op de middag bij elkaar. 
Gastgemeente in 2020 is Lewedorp. We buigen ons over de vraag hoe je een 
gesprek voert dat, wanneer daar behoefte aan is, verder gaat dan een 
gesprek over koetjes en kalfjes. 

Datum: Donderdag, 24 september 2020 
Tijd:  20.00 uur
Locatie:  Slotstraat 63 ’s-Heer Arendskerke
Contact:  M.J. Wisse, 0113-561322, of m.j.wisse@kpnmail.nl

Datum: Dinsdag, 6 oktober, 2020
Tijd:  14.00 uur
Locatie:  Protestantse Kerk te Lewedorp, Zandkreekstraat 31
Contact: M.J. Wisse, 0113-561322, of: m.j.wisse@kpnmail.nl

Datum: Vrijdag, 18 september 2020 
Tijd: 	 19.30	uur
Locatie:  Slotstraat 63 ’s-Heer Arendskerke
Contact:  M.J. Wisse, 0113-561322, of m.j.wisse@kpnmail.nl
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Cantorij ’s-Heer Arendskerke
Zodra het zingen in de kerk weer mogelijk is gaan we als cantorij weer 
aan	de	slag	om	ons	voor	te	bereiden	op	de	diensten.	Het	zou	fijn	zijn	als	
er nieuwe mensen mee komen zingen. 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 om je in te voegen in het samen zingen. 

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. Mede door inbreng van de zanggroep zijn we in de afgelopen 
jaren als gemeente steeds meer vertrouwd geraakt met de liederenschat uit 
het Liedboek, Zingen en bidden in huis en kerk (2013). 
Vooral voor het zingen op de hoogtijdagen en in bijzondere diensten zoeken 
wij versterking.

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. 

Cantorij Nisse / ’s-Heer Abtskerke
Op het moment van schrijven (juli 2020) lijkt samen zingen vooralsnog 
problematisch, zeker als je rekening houdt met risicogroepen. Al met al, 
onder voorbehoud, willen we graag als cantorij meedoen aan de vieringen 
van Kerst en Pasen. Zoals altijd beginnen we dan een week of vijf van te 
voren met de repetities. Ieder die mee wil doen is van harte welkom!
De leden van de cantorij worden op de hoogte gehouden via email.
Informatie krijgt u t.z.t. via Kerkwijzer. 
U kunt ook mailen of bellen naar Gernan Schreuder.

Koor & Cantorij

Data: 	 Op	maandagmiddag.	Zodra	het	weer	mogelijk	is	(i.v.m.	COVID-19)
Tijd:  16.00 – 17.00 uur
Locatie:  Protestantse Kerk te ’s-Heer Arendskerke, Torenring 2
Leiding: Stoffel Gunst
Info:		 	 Stoffel	Gunst	0113-563596	of	sgunst@hetnet.nl

Data:  Waarschijnlijk op donderdagavond. Start in oktober 2020
Tijd: 	 19.30	–	20.30	uur
Locatie:  Protestantse Kerk “De Ark”, Kerkstraat 32, Hoedekenskerke
Leiding: Jos Roelse
Info:  Jos Roelse, of: roelse-rensen@hetnet.nl

Data:  Oefenavond wordt per keer vastgelegd zoals het uitkomt.
Tijd:  Wordt per keer vastgelegd zoals het uitkomt.
Locatie:  Protestantse Kerk te Lewedorp, Zandkreekstraat 31
Leiding: Bert Alderliesten
Info:  Bert Alderliesten, 0113-612770, of: bert@alderliesten.com

Data:  Op dinsdagavond, in overleg.
Tijd: 	 19.00	–	20.00	uur
Locatie:  Zie “Kerkwijzer” of vraag informatie bij Gernan Schreuder
Leiding: Gernan Schreuder
Info: 	 Gernan	Schreuder,	gerjaan@zeelandnet.nl,	of:	0113-649714
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Bijbel & Spiritualiteit

Bijbelkring Driewegen
Samen nadenken over een Bijbelgedeelte, met elkaar spreken, elkaar beter 
leren kennen en samen bidden. Met een informele sfeer waar ruimte is voor 
iedereen. Zo kunnen we de Bijbelkringavonden van de afgelopen seizoenen 
wel samenvatten. We gaan er graag mee door, je bent van harte welkom.  
Het jaarthema voor 2020/2021 is ‘durf Daniel te zijn, Jezus navolgen buiten 
je christelijke bubbel’, hiervoor gebruiken we het gelijknamige boekje van 
het	Evangelisch	Werkverband	(kosten	€9,95).	De	begeleiding	van	de	avonden	
wordt afwisselend gedaan door de deelnemers van de groep.

Bijbellezing vanuit de contextuele benadering
Iedereen is een zoon of dochter. En misschien ook een vader of moeder en 
een opa of oma. Iedereen is verbonden met het voor- en het nageslacht, met 
de mensen “van voorbij” en de mensen die er nog maar net zijn of zelfs nog 
zullen komen. Iedereen is dus verweven in een netwerk van relaties. 
In elke relatie zoeken we naar een evenwicht tussen geven en nemen. Wij 
mensen zijn namelijk aangelegd op wederkerigheid. We zijn erop uit om iets 
terug te doen voor wat wij hebben ontvangen. Het is een diepgeworteld besef 
dat iets dat je hebt ontvangen, ook weer tot iets verplicht. Als die balans 
tussen geven en nemen verstoord raakt, zijn de gevolgen lang voelbaar. In 
(destructief) gedrag, in relaties. 
Dat is de theorie van Ivan Boszormenyi-Nagy (kortweg Nagy, uitgesproken 
als	Nodzj).	In	1920	in	Boedapest	geboren,	emigreerde	Nagy	na	een	
hoogleraarschap daar op dertigjarige leeftijd naar de VS. 
Door zijn werk in de psychiatrische kliniek die hij daar leidde, veranderde 
zijn denken onder invloed van de verhalen over de patiënten en hun familie.

Data:  Donderdag, 24 september, 1 oktober, 8 oktober 2020
Tijd:	 	 Begin:	19.30	uur
Locatie:  Bethelkerk, Coudorp 1, Nieuwdorp 
Leiding: Bert Alderliesten
Info:	 	 Mathilde	Meulensteen,	Mathilde@Meulensteen.nl	of:	06-12380933
Opgave:  Mathilde Meulensteen

Gelegenheidskoor Regiodienst 11 oktober 2020
Zondag 11 oktober bent u allen van harte welkom in de Regiodienst van de 
gezamenlijke federaties. Eén keer per jaar ontmoeten wij elkaar als twee 
federaties uit de Zak van Zuid Beveland in de gezamenlijke eredienst. 
Dit jaar is deze op 11 oktober om 10.00 uur in de kerk van Nieuwdorp.

Het thema komt dit jaar uit lied 266 het tweede couplet: 
Die ons zoekt 
in het duister,
die ons de dag hebt
toegezegd,
spreek in de stilte 
tot uw knecht.

Voor deze dienst zoeken wij zanglustigen uit alle gemeenten om met elkaar 
een gelegenheidskoor te vormen onder leiding van Bert Alderliesten. 

Data: 	 Dinsdag,	6	oktober,	2020;	vervolgens	2	x	per	maand.	De	definitieve	data
   worden later vastgesteld
Tijd:  Begin om 20.00 uur
Locatie: “Achter de Kerke”, Van Tilburghstraat 27, Driewegen
Leiding: Deelnemers
Opgave: Willeke Verhage, willekevandorp@hotmail.com, 06-12310325
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Hij raakte er steeds dieper van overtuigd dat het belangrijk was om 
familieleden bij de behandeling van de patiënten te betrekken. Niet omdat 
hij – zoals veel anderen in die tijd – de “oorzaak” of “schuld” bij de familie 
wilde leggen, maar omdat hij de familie als mogelijke bron van herstel zag. 
Dat is een belangrijk inzicht voor de zogenaamde contextuele hulpverlening 
die hij samen met anderen heeft ontwikkeld.
In veel Bijbelverhalen, vooral uit het Oude (Eerste) Testament, gaat 
het over de relatie tussen familieleden. Die is soms ernstig verstoord. 
Als je daar vanuit de contextuele benadering naar kijkt, bots je altijd 
weer	op	onderhuidse	vroegere	conflicten	en	in	het	geheim	gekoesterde	
toekomstverwachtingen. Daaruit blijkt hoe groot de invloed is van de 
geschiedenis en de context waarin iemand leeft.
Op een drietal avonden zal vanuit de contextuele benadering gekeken 
worden naar verhalen uit de geschiedenis van Jakob en Esau. Hoe gaan 
zij	met	elkaar	om	en	welke	rol	spelen	hun	ouders	bij	het	conflict	tussen	
hen? Gaat de spanning tussen de tweelingbroers misschien terug op 
een	ouder	conflict?	Ik	denk	dat	deze	vragen	een	interessant	licht	op	de	
geschiedenis van Jakob en Esau werpen. En wie weet beseffen wij door de 
studie van deze oude Bijbelverhalen beter, hoe groot de invloed van onze 
familiegeschiedenis ook op ónze ervaring van elke dag is. 

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. Deze gesprekskring is in het voorjaar van 2020 niet doorgegaan 
i.v.m. corona. We gaan nu in september van start. 

Data: 	 Dinsdag,	26	januari,	2	februari,	9	februari	2021
Tijd:  20.00 – 22.00 uur
Locatie:  “Achter de Kerke”, Van Tilburghstraat 27, Driewegen
Leiding: Jörg Buller
Opgave:	 Jörg	Buller:	jorgbuller@yahoo.com.br	of	06-49717353

Data: 	 Dinsdag,	29	september,	13	oktober,	27	oktober,	10	november	2020
Tijd: 	 Begin	19.30	uur
Locatie:  Protestantse Kerk ’s-Heer Abtskerke ‘Johannes de Doper’, Kerkring 1
Leiding: Theanne Boer
Opgave:		 Theanne	Boer,	theanne69@gmail.com
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Filosofie & Ethiek

Filosofiekring Nisse
Nu Egbert Rietveld vertrokken is als predikant en Engel Reinhoudt 
overleden, heeft Egbert mij gevraagd contactpersoon te zijn wat betreft de 
voortgang van de gesprekskring 2020-2021. Afgelopen seizoenen werd in 
een viertal bijeenkomsten op woensdagmiddag via inzichten van Levinas 
en Buber doorleefd wat ontmoeten en dialogisch leven met anderen en met 
onszelf aan zeggingskracht kan hebben.
Aan	de	hand	van	teksten	en	inzichten	van	Derrida	(1930-2004)	kunnen	
we met elkaar in gesprek zijn. Enkele geschriften van Derrida die 
voor	het	voetlicht	gebracht	zullen	worden:	Hoe	niet	te	spreken	(1996),	
'God'anonymus	(1997)	Geweld	en	metafysica	(1998)	en	De	gave	van	de	dood	
(2006). Een kopie van een treffend hoofdstuk uit deze geschriften zal, als de 
digitale techniek dit toelaat, doorgestuurd worden. Eveneens zal wat tekst 
vanuit overpeinzingen van Etty Hillesum, zoals opgenomen in het boekje 
Onmetelijke eenzaamheid van Ton Jorna in relatie tot het bovenstaande aan 
de orde komen.
Naar ik hoop zullen lezers van deze tekst zich uitgenodigd voelen deel te 
nemen aan deze gesprekskring waar het bovenal zal gaan om levensvragen.

“Voltooid leven”
De corona-crisis heeft ons laten zien hoe kwetsbaar we zijn. De toekomst 
blijken we niet in onze hand te hebben. Ze is maar heel beperkt maakbaar.
In een samenleving als de onze staan we daar niet vaak bij stil. We genieten 
immers veel vrijheden en hebben vaak ook de middelen om ons leven voor 
een groot deel naar eigen wensen in te richten. Veel van wat we willen, 
kunnen we realiseren. Anders dan vroegere generaties, voelen we ons veel 
minder gebonden aan maatschappelijke normen en aan opvattingen en 
tradities van onze ouders en voorouders. We maken het zelf wel uit. Voor 
ons is het vanzelfsprekend om over bijna alles zelf te kunnen beslissen. Dat 
geeft ons de indruk dat het leven voor een groot deel maakbaar is. 
We hechten veel waarde aan autonomie: doen wat wij zelf willen, zonder van 
anderen afhankelijk te zijn. Afhankelijkheid lijkt velen van ons dan ook een 
schrikbeeld. We lijken zelfs onze waardigheid als mens te verliezen, als we 
het zonder hulp van anderen niet meer redden.
Veel mensen zien op tegen hun oude dag. Ze zijn bang voor de aftakeling 
van lichaam en geest en voor toenemende afhankelijkheid. Ze willen dan 
ook het recht en de vrijheid hebben om op gegeven moment uit het leven te 
stappen, ook als zij niet ernstig ziek zijn. Ze willen zelf kunnen beslissen, 
wanneer het voor hen genoeg is geweest, wanneer hun leven “voltooid” is. 

Wat bedoelen we, als we het hebben over “voltooid leven”? Wat maakt dat 
mensen hun leven “voltooid” achten en naar hulp bij zelfdoding verlangen? 
Wat voor soort lijden staat achter hun doodswens? En kunnen we van hen 
vragen om dit lijden vol te houden? 
Op een tweetal avonden zal over dit soort vragen worden nagedacht. De 
inleiders hopen op die manier een bijdrage te leveren aan de discussie over 
“voltooid leven”.

Data: : Woensdag 21 oktober,  25 november 2020 en 13 januari, 10 februari 2021
Tijd:  13.00 – 15.30 uur
Locatie: 	 Koffiekamer	van	de	Mariakerk,	Dorpsplein	49,	Nisse
Leiding: Ko Vos
Opgave: Ko Vos, jacobusvos50@gmail.com

Data:  Donderdag, 26 november en 3 december 2020
Tijd:  20.00 – 22.00 uur
Locatie:  ‘Achter de Kerke’, Van Tilburghstraat 27, Driewegen
Leiding: Jaap de Graaf en Jörg Buller
Opgave:		 Jörg	Buller,	jorgbuller@yahoo.com.br	of	06-49717353
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Film & Gesprek

Maaltijd: misschien – Film: vast & zeker
In de kringwerkbrochure van het afgelopen seizoen werd de activiteit 
Maaltijd & Film: ‘Goede Kost’ aangeboden. In de beschrijving ervan is te 
lezen:	Het	inmiddels	beproefde	recept	van	samen	eten	en	daarna	een	film	
bekijken, met aansluitend gesprek, voorziet duidelijk in een behoefte van de 
deelnemers. Als dat zo is, moet je daar zeker mee doorgaan. Te meer, omdat 
het bovendien ook nog erg leuk is. We willen er in dit seizoen dan ook zeker 
een vervolg aan geven. 
Maar voortzetten, zoals het tot nu toe ging , kan helaas niet, gewoon, omdat 
de uiterlijke omstandigheden zijn veranderd. Zo heeft Wiel Hacking in het 
kader van zijn omvangrijk takenpakket voor deze activiteit minder tijd 
ter beschikking, en heeft Egbert Rietveld op 30 augustus 2020 afscheid 
genomen van zijn gemeenten ’s-Heer Abtskerke, Nisse en Hoedekenskerke. 
Met hem hebben wij niet alleen een goede gespreksleider, maar ook een 
enthousiaste en voortreffelijke kok verloren. Dat is dan ook de reden 
waarom het programma een andere naam heeft gekregen. 
Goede	films	tonen	en	stimulans	geven	voor	een	diepgaand	gesprek	over	
vragen die ertoe doen: dat kunnen we vast & zeker. Te meer, omdat Wiel 
Hacking in het nieuwe seizoen als gespreksleider zal worden bijgestaan door 
Jörg Buller. Maar de maaltijden zijn met het weggaan van Egbert Rietveld 
onzeker geworden. “Onzeker”, maar niet “onmogelijk”. Althans niet, wanneer 
er onder de deelnemers enthousiaste koks opstaan en van tevoren aangeven 
dat	zij	de	maaltijd	willen	verzorgen.	Dus:	We	kunnen	vast	&	zeker	films	
bekijken en erover spreken. Misschien zelfs met een maaltijd vooraf. 
Het zekere deel verzorgen de begeleiders. Voor de eerste avond op 
donderdag, 19 november 2020,	hebben	zij	de	film	Troubled	Water	
(2008) uitgezocht. Dit Noorse drama vertelt over de jonge Jan Thomas 
die wegens goed gedrag vervroegd vrijkomt uit de gevangenis. Acht jaar 
heeft hij in de cel gezeten voor kindermoord die hij altijd heeft ontkend. 
Na zijn vrijlating probeert hij een nieuw leven op te bouwen als orgelspeler 
in een kerk nabij Oslo. De koster en pastoor Anna zien in hem een 
zachtaardige en getalenteerde jongeman. Ze kennen zijn verleden niet en 
laten hem dichtbij komen. Maar ondertussen kolkt het in Jan Thomas — 
rancune, schuldgevoel, eenzaamheid — en hij vertolkt zijn gevoelens op 
dat majesteitelijke kerkorgel. Dan gebeuren er twee dingen, waardoor het 
verleden hem inhaalt…

Voor donderdag, 18 maart 2021,	staat	de	Ierse	film	Five	minutes	of	
heaven	(2009)	op	het	programma.	De	film	speelt	hoofdzakelijk	in	een	
landhuis in Ierland waar in het bijzijn van een groot camerateam een 
confrontatie moet plaatsvinden tussen de protestantse Alistair Little en 
de	katholieke	Joe	Griffin.	Alistair	was	17,	toen	hij	als	lid	van	de	Ulster	
Volunteer Force (UVF) de jongere broer van Joe gedood heeft. Kort na de 
moord werd hij gearresteerd en ging hij voor 12 jaar de gevangenis in. Joe 
werd al die jaren door zijn moeder verweten niets te hebben gedaan om de 
moordenaar tegen te houden. Drieëndertig jaar zijn sindsdien vergaan, als 
beide mannen door een TV-programma zijn uitgenodigd om elkaar in het 
landhuis te ontmoeten. Men hoopt dat Alistair zijn daad in bijzijn van Joe 
bijlegt en hem de waarheid vertelt. Joe wil het weerzien met de moordenaar 
van zijn broer echter voor een ander doel gebruiken… 

 

Data: 	 Donderdag,	19	november	2020	en	18	maart	2021
Tijd: 	 Eventuele	maaltijd:	18.00	uur;	vast	en	zekere	film:	19.00	uur.
Locatie:  Dorpskerk, Dorpsstraat 71 te Heinkenszand
Leiding: Wiel Hacking en Jörg Buller
Opgave: noodzakelijk i.v.m. eventuele maaltijd en uiteindelijke begintijd:
  wielhacking@gmail.com of jorgbuller@yahoo.com.br.
Kosten:		 Afgelopen	seizoen	werd	“voor	maaltijd,	film,	inspirerende	gespreksvragen”		
  een bijdrage van € 7,50 gevraagd. Als er geen maaltijd is, zal de bijdrage
   zeker kleiner zijn.
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Gesprekskring
In ’s-Heer Arendskerke 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!

Breien & Borduren

Missionaire breigroep Hoedekenskerke
De breigroep komt eenmaal per 2 weken bij elkaar om te breien, te haken of 
te borduren….
Wij doen dit voor anderen en hopen op deze manier een bescheiden bijdrage 
te leveren om het verschil te maken voor mensen in andere delen van de 
wereld. 
Wij werken op dit moment voor een kraamkliniek in Gambia en voor de 
stichting zending over grenzen. Deze laatste is vooral actief in de Oost-
Europese landen.
In principe komen we bij elkaar van september t/m mei, maar door 
maatregelen	i.v.m.	het	Covid19-virus	is	dit	tijdelijk	gestopt.	Hoe	we	verder	
gaan is op dit moment nog niet duidelijk.
We gaan verder, wanneer dan ook, want behalve dat we nuttig bezig zijn 
is	er	veel	gezelligheid.	We	drinken	samen	koffie,	er	worden	zorgen	gedeeld.	
Maar er wordt ook heel wat afgelachen!
De groep, die is ontstaan als een dorpskerk-ontmoeting, is uitgegroeid tot 
een ontmoeting van gemeenteleden van federatie ‘Rond de Zwake’. Zo doen 
er mensen mee vanuit Oudelande, ’s-Heer Abtskerke, Nisse, Driewegen 
en uiteraard Hoedekenskerke, zowel van het dorp als de kerk. En zelfs op 
grotere afstand wordt mee gebreid.
Na drie seizoenen hebben we al heel wat transporten kunnen verzorgen, dat 
stemt tot dankbaarheid.
Kom vooral eens een keer kijken, het is de moeite waard. De persoonlijke 
contacten die ontstaan zijn zeer waardevol. En er is altijd een manier 
waarop je kunt bijdragen. 
Raadpleeg in het nieuwe seizoen de site van Hoedekenskerke: 
www.hoedekenskerkeprotestantsekerk.nl 

Wij hopen tot ziens!

Data:	 	 Dinsdag	29	september,	27	oktober,	24	november	2020	en	26	januari,
  23 februari, 30 maart 2021
Tijd:  14.00 uur
Locatie:  Slotstraat 63 ’s-Heer Arendskerke
Leiding: pastor G.H. Buijssen en ds. M.J. Wisse
Opgave:  M.J. Wisse, 0113-561322, of m.j.wisse@kpnmail.nl. 
  Wie zich voor 15 september aanmelden, krijgen het artikel  dat in september
  wordt besproken toegestuurd.

Data:  Op dinsdagochtend. De precieze data zijn nog niet bekend. Zie daarvoor:
  www.hoedekenskerkeprotestantsekerk.nl 
Tijd:  10.00 – 11.30 uur
Locatie:  Consistorie Protestantse Kerk “De Ark”, Kerkstraat 32, Hoedekenskerke
Leiding:  Gerda Koemans en Marianne Bijkerk
Info:   Marianne: 0113-852834
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Koffie & Koek

Koffieochtenden
Wat	is	het	mooi	om	elkaar	tegen	te	komen	en	ontmoeten	bij	de	koffie.	Op	
verschillende plekken is er regelmatig gelegenheid om elkaar te ontmoeten 
bij	de	koffie.	
Dit kan natuurlijk al breiend en handwerkend tijdens de ontmoetingen van 
de breigroep in Hoedekenskerke. 

Daarnaast is er iedere woensdagochtend in Nieuwdorp, in de Bethelkerk 
koffieochtend.	Naast	de	vaste	gasten	zijn	er	altijd	wel	een	aantal	
dorpsgenoten	of	fietsers	die	even	aankomen	voor	een	kop	koffie.	
Iedereen	is	van	harte	welkom	van	9.45	tot	11.30	uur.	
Informatie	bij	Cobi	Joosse	0620184095

In ’s-Heer Abtskerke bent u iedere tweede dinsdag van de maand welkom 
in de Johannes de Doperkerk of consistorie. Van 10.00 tot 11.00 uur is 
er	koffie	met	wat	lekkers	met	alle	ruimte	voor	het	delen	van	verhalen	en	
gedachten.
Informatie bij Nel de Jonge en Pauline Mol of kom gewoon een keer langs.

In Oudelande	is	er	een	aantal	keer	per	jaar	een	koffieochtend.	De	data	
zijn op dit moment nog niet bekend en worden in de “Kerkwijzer” bekend 
gemaakt. 
Voor	informatie	kunt	u	bij	Mathilde	Meulensteen	06-12380933	terecht.	

In Driewegen bent u welkom in het Kerkcafé op de vierde dinsdag van de 
maand. Deze ochtenden beginnen om 10.00 uur in “Achter de kerke”, Van 
Tilburghstraat 27. 
Onder	het	genot	van	een	kop	koffie	en	iets	lekkers	zitten	we	gezellig	
bij elkaar. Een enkele keer spreken we over een bepaald onderwerp of 
kijken we naar foto’s die een van de deelnemers op een vakantiereis heeft 
genomen. Naast kerkleden zijn ook welkom wie niet bij onze gemeente zijn 
aangesloten.

Data:   22 september, 27 oktober, 24 november, 22 december 2020, 
  26 januari, 23 februari, 23 maart, 20 april (De vierde dinsdag in april is
  Koningsdag), 25 mei, 22 juni 2021.


