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Stenen in de vijver 
 

Wat bezielt je? Dat vraag je, als je belangstelling hebt waarom 

iemand doet wat hij of zij doet. Wat beweegt je? Schrijvers van 

poëzie vertellen dat een zin of flarden van zinnen in hen omhoog 

komen, zich aandienen. Bij componisten klinkt er opeens een 

melodie in hun hoofd. Romanschrijvers hebben de gewaarwording 

dat personages zichzelf schrijven. Sociaal of ecologisch bewogen 

mensen zijn actief omdat zij dat graag doen, niet uit plichtsbesef, 

maar omdat zij het belangrijk vinden. De ervaring is dat je bezieling 

krijgt, omdat je ergens door geraakt bent. Ambachtelijkheid, 

kunstenaarschap en opkomen voor gerechtigheid worden verbonden 

met de heilige Geest, de adem van de Eeuwige. Deze adem van de 

Eeuwige bezielt mensen, zet hen in beweging en motiveert hen tot 

daden. 

Regelmatig wordt in de bijbel gesproken over mensen die de Geest 

krijgen en gaven en krachten ontvangen. Bezaleël wordt vervuld met 

Gods Geest (Ex. 35:30), met wijsheid, inzicht en kennis om 

ontwerpen te bedenken voor het bouwen van de ark en alle 

voorwerpen in de tabernakel en die ontwerpen uit te voeren. Op de 

Messias, een telg uit de stronk van Isaï, zal de Geest van God rusten 

(Jesaja 11) en hij zal gerechtigheid doen. Op de vijftigste dag na het 

Paasfeest worden de leerlingen ieder persoonlijk vervuld met de 

Geest en beginnen te spreken. Zij communiceren het evangelie van 

de Verrezene aan de verbijsterde omstanders die vragen stellen. Het 

blijkt het startpunt voor een wereldwijde beweging die in onze tijd 

miljarden mensen inspireert.  

Ooit las ik een boek waarin de hoofdstromen binnen de christelijke 

traditie beschreven werden. Er stonden korte levensschetsen in van 

christenen uit verschillenden tradities. Florence Nightingale, Henri 

Nouwen, Dostojevski, Albert Schweizer, Desmond Tutu, C.S. Lewis, 

Franciscus van Asissi, J.S. Bach waren maar enkelen van hen. 

Bezield door de Geest hebben zij op totaal verschillende manieren de 

navolging van Christus vormgegeven. Door een leven van gebed of 

door het werken aan sociale gerechtigheid, door het verkondigen van 
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het evangelie, door het schrijven van boeken, door zorg voor 

mensen, integer leven of het componeren van muziek. Soms ondanks 

de spot van anderen die hen niet begrepen, hebben zij hun hart 

gevolgd.  

En hoe zit het met gewone mensen? Met Pinksteren viert de kerk 

over de hele wereld het feest van de Geest. De heilige Geest is God 

aan het werk in mensen. God die mensen in beweging zet om niet in 

moedeloosheid, hulpeloosheid en kwaad te blijven steken, maar aan 

de gang te gaan en te laten zien dat het anders kan. Ook gewone 

mensen spoort de Geest aan. De Geest spoort aan tot geloof, hoop en 

liefde, geeft een verlangen naar vrede en gerechtigheid, helpt het 

goede te zien en te doen. Met Pinksteren vieren we dat God het vuur 

aanwakkert. Ons doet opstaan en (opnieuw) bezielt. Met als 

oriëntatiepunt Jezus Christus en het Koninkrijk van God. 

Ik wens u veel inspiratie toe! 
Ds. Irma Nietveld 

 

Het slot van de kerkdeur 
Wie in de kerkzaal van de Kogge  naar de voorwerpen kijkt die daar 

in de vitrinekast liggen ziet daar een groot ijzeren slot liggen. Dit slot 

is in de winter van 1944-’45  uit de ruïne gehaald van de Ned. Herv. 

Kerk aan de Hoogstraat in Sluis. Het is het slot van de toegangsdeur 

van de kerk.  

 

 

 

 

 

 

Het slot is gevonden en bewaard door Izaak Verhage, aannemer en 

metselaar te Sluis. Hij woonde aan de Dinsdagstraat en later de 

Kalkboei. Hij is overleden op bijna negentigjarige leeftijd in Sluis. 

De heer Co Huigh maakte de redactie attent op de bijzondere 

geschiedenis van dit slot.  Zijn er lezers die het verhaal van de vondst 

van dit slot kunnen aanvullen? Uw  reactie is welkom bij de redactie. 
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Verslag Gemeente avond 7 april 2014 
Thema: Leve de Zuidwesthoek(2). 

 

Opening: Wat later dan 19.30 uur vanwege het afwachten van een 

flinke onweersbui, opent Hil Bos de bijeenkomst met het voorlezen 

van:  Lied van dromen en vergezichten.  

Hij geeft een korte samenvatting van de avond in 2013 waarin met 

elkaar gesproken is naar aanleiding van het thema: Leve de 

Zuidwesthoek (deel 1) en brengt de volgende punten naar voren: 

Zijn we echt een kleine gemeente?  

 We hebben op twee plaatsen een ruimte voor kerkdiensten en 

andere bijeenkomsten 

 Er komen nog steeds mensen vanuit andere plaatsen binnen 

en niet alleen in Rozenoord 

 Steeds meer bemerken we de betrokkenheid van een aantal 

vaste gasten/toeristen 

De Zuidwesthoek telt ongeveer 450 belijdende en doopleden, met de 

volgende leeftijdsopbouw: 

 140 leden ouder dan 75 jaar, waarvan ongeveer 40 adressen 

in Rozenoord en de Toren van Bourgondië. 

 50 leden van 70-75 jaar 

 85 leden van 50-70 jaar 

 135 leden van 25-50 jaar 

40 leden jonger dan 25 jaar  

De leden zijn globaal onder te brengen in de groepen deelnemers en 

toeschouwers. We hebben  actieve deelnemers nodig om als kerk te 

kunnen functioneren. Geld en stenen alleen,  is daarvoor niet genoeg. 

De recente oproep voor kerkenraadsleden en vrijwilligers heeft (te) 

weinig reactie opgeleverd. 

Zijn we één gemeente Zuidwesthoek of leven en denken we in 

kernen?  Dat kost extra tijd en (vaak negatieve) energie 

De droom van de Kerkenraad is een levende gemeente 

Zuidwesthoek, met plaats voor eredienst, preek, ontmoeting, 

pastoraat en diaconaat. Onderdeel daarvan is één centrale 
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bloemendienst, centraal geregeld met plaatselijke contactpersonen 

per kern. De bloemendienst heeft een belangrijke rol in het pastoraat. 

 

Irma geeft uitleg op het tweede deel van deze avond : ieder schrijft 

de eigen dromen over kerk- gemeente zijn op. Daarvan wordt druk 

gebruik gemaakt. Het resultaat is een bord vol briefjes die gebundeld 

op onderwerp, doorgesproken worden. Het betreft samengevat: 

 Jeugd: maak gebruik van de contactmogelijkheden die er zijn 

via scholen en in de kerkdienst. Geef in die contacten 

aandacht aan hen, geef in kerkdiensten ruimte voor hun 

inbreng en breng hen daarbij niet in verlegenheid. Bedenk: 

wat kan ik er zelf in betekenen, het is niet alleen de taak voor 

een predikant. 

 Dromen: zijn geen werkelijkheid. Wat kan ik zelf doen om 

invulling aan wensen te geven. 

 Kerkdienst: waar worden we blij van en hoe kunnen we dat 

uitdragen aan anderen, zodat zij zich aangetrokken voelen. 

 Organisatie: is vanavond geen gesprekspunt. We volgen het 

beleidsplan van de Zuidwesthoek, waarin ook opgenomen 

het beleid van het cluster: het zo  lang mogelijk zelfstandig 

laten bestaan van de plaatselijke kerkelijke gemeenten. 

 Contact: vormt een belangrijk onderdeel van het gemeente- 

zijn. Veel vormen en mogelijkheden worden naar voren 

gebracht. 

 Zuidwesthoek: de gemeente Zuidwesthoek is belangrijk voor 

de aanwezigen. Het loslaten van kern-gebonden denken kan 

bijdragen aan een goed functioneren van de gemeente. 

 Vorming en toerusting: veel mogelijkheden om elkaar te 

ondersteunen, in meerdere contactvormen worden genoemd. 

 

Afsluiting: Na het doorspreken van al deze inbreng zingen we als 

afsluiting van deze avond de zegen,zoals die in een lied uit de 

nieuwe liedbundel wordt verwoord. 

Na afloop wordt nog een uurtje doorgepraat met daarbij een hapje en 

drankje. 
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Aanwezig : dhr en mw Hoste, Huigh, de Bruijne, du Fossé, mw: 

Barendse, Quaak, Voerman,Spierenburg, Prins, Bakker, ds. Nietveld, 

dhr Basting, Dees,v.d. Graaff,van Belois, Bos. 

Afmelding van fam. Almekinders, Smit, mw van Oorschot. 

 

Totslot een selectie uit de briefjes met dromen die door aanwezigen 

werden ingeleverd: 

Jeugd: Jeugd die zich bij ons thuis voelt; zichtbaar zijn van kinderen 

en jongeren; aandacht geven aan aanwezige kinderen zodat ze 

blijven komen; contact met kinderen van basisscholen en hen 1x per 

jaar uitnodigen in een kerkdienst(2x); alles begint met kinderen iets-

spelenderwijs- bijbrengen 

Dromen: Dromen zijn geen werkelijkheid 

Kerkdienst: Het is onze grote wens om de kerkdienst nog zo lang 

mogelijk te kunnen bezoeken; meer diensten met inbreng van 

gemeenteleden en muziek; ik droom ervan dat mensen die vroeger 

naar de kerk kwamen, weer terugkomen; een cantorij(tje)- 

muziekgroep(je); organisten die grote aantallen kerkgangers 

aantrekken en zo een mogelijk groeiend aantal in de kerkdienst 

creëren; een leuk vloerkleed in De Kogge; een helder en te verstane 

uitleg voor gebruik aan buitenstaanders die duidelijk maakt wat men 

buiten het geloof mist; 

Organisatie: Toch nieuwe mensen in de diaconie; een grotere 

gemeenschap met vooral kerkdiensten met liefst 50 en meer voor één 

kerkdienst, fusie is onvermijdelijk; naar één centrale gemeente met 

een professioneel bestuur,met max.3 vaste kerkgebouwen en 

diensten, met waar mogelijk plaatselijke kerngemeenschappen. 

Contact: Een beetje tijd maken voor elkaar; koffiedrinken na de 

kerkdienst is al een droom op zich; verdraagzaamheid onder elkaar; 

bejaarden-bezoekclub aan huis, afwisselend bij elkaar thuis; 

“misschien teveel gedroomd:alle mensen zetten de 

geloofsgemeenschap op de eerste plaats”; goede onderlinge pastorale 

contacten opdat we weet hebben van elkaar; gezamenlijke maaltijd 

bij de kerkdienst-1 of 2x per jaar; een ontmoetingsplek voor 

toeristen; leden tonen betrokkenheid op elkaar, op mensen in de 



9 

 

omgeving, op de activiteiten in de gemeente; dat onze Zuidwesthoek 

een lange, vruchtbare gemeenschap mag behouden in de toekomst; 

Zuidwesthoek: Op mijn leeftijd droom ik nog een poosje in onze 

gemeente te kunnen leven; ieder heeft een gave/sterke kant- laat die 

zien-doe er wat mee; dat vrijwilligers ook de verantwoordelijk op 

zich nemen, er zijn er zo’n 80; 2x:dat we eindelijk is één gemeente 

vormen (zonder jaloers te zijn op andere kernen);  

Vorming en toerusting: Op welke manier en hoe kan je proberen 

mensen bij elkaar te krijgen: film(2x); gezellige avond met muziek 

en rad van avontuur; kennis aan elkaar overdragen van computers en 

andere electronica; uitstapjes naar het Bijbelmuseum in Brugge of 

een klooster. 

Jos Bakker 

 

Bloemendienst 

 
Sluis 

Een klein verslagje van de Bloemendienst Sluis: 

De wintertijd is zonder al te veel koude en ongemakken gepasseerd. 

We kijken nu alweer uit naar een mooie zomer. 

Zoals gebruikelijk is er weer een Paas-attentie bezorgd bij alle 

bewoners van Rozenoord  

en bewoners van de Toren van Bourgondie, dit werd zeer 

gewaardeerd. 

De afgelopen maanden zijn er bloemen of een attentie gebracht bij: 

Mevr. J. Luteijn in Rozenoord, Dhr. van Cruijningen, nieuw in 

Rozenoord, 

Mevr. W. van der Velden-Jansen, na een lange periode gelukkig 

weer terug in Sluis. 

Bij Fam. Provo-Verhoosel voor hun 65jarig huwelijk en bij Mevr. De 

Meij-den Hamer in Rozenoord. 



10 

 

Als giften hebben we 1x20 Euro, 2x 10 Euro en 1x 5 Euro 

ontvangen, daarvoor onze hartelijke dank. 

Wanneer er iets bijzonders te melden is omtrent ziekte of andere 

omstandigheden laat 

het weten aan de dames van de Bloemendienst. 

Een hartelijke groet van ons allen, 
Lotty den Decker, Leny Jansen, Jo van Deursen, Rie Barendse en  Nelly 

Vercruijsse. 

 

Uit de kerkenraad 
 

In april vergaderde de kerkenraad voor het eerst in de nieuwe 

(verkleinde) samenstelling.   

Aan de hand van het beleidsplan  hebben we gekeken welke taken 

we met zo’n kleine groep nog kunnen uitvoeren. Het is duidelijk dat 

er keuzes gemaakt zullen moeten worden. Als kleine groep zijn we 

niet in de gelegenheid ook nog aan allerlei externe vergaderingen 

mee te doen. Ook hier stellen we prioriteiten. Gelukkig heeft de  

oproep voor vrijwilligers  in het vorige kerkblad resultaat 

opgeleverd.  De scriba kan rekenen op hulp in drukke tijden van twee 

vrijwilligers die onder andere voor de gedrukte liturgie gaan zorgen. 

Voor de kerktuin  heeft zich iemand gemeld die zich gaat 

bezighouden met het organiseren van het onderhoud. Hier is de inzet 

van gemeenteleden die in de kerktuin wat onderhoudswerk willen 

doen  zeer welkom. Ook de archieven worden op orde gebracht door 

twee vrijwilligers. 

We blikten terug op de gemeenteavond van 4 april. Een verslag vindt 

u elders in dit blad. Voor de aanwezigen was het een goede avond. 

Jammer dat er bijna geen gemeenteleden uit de leeftijdsgroep 60 jaar 

en jonger aanwezig waren.  We gaan door met jaarlijks twee 

gemeenteavonden . Op de voorjaarsavond komen de euro’s en de 

stenen aan de orde en in het najaar  wordt de avond meer inhoudelijk 

ingevuld. 
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Nu we geen ouderling met bijzondere opdracht voor de Duitse 

diensten meer hebben, is besloten een werkgroepje in te stellen. 

Hiervoor werd een korte  taakomschrijving opgesteld. 

Per 1 april is het kerkgebouw van Sint Anna ter Muiden officieel 

overgedragen aan de Stichting BOEi. De Kunstkring Sint Anna kan 

voorlopig nog gebruik blijven maken van het gebouw. De 

schilderijen op houten panelen, naast de preekstoel gaan terug naar 

de erven van de schilder, dhr. Kollaard. 

Aan de verkoop van de kerk in Retranchement wordt gewerkt. De 

kerkenraad besloot hierbij een makelaar in te schakelen. 

Belangrijke voorwaarde is dat het kerkgebouw de functie van 

dorpshuis kan krijgen en de gemeente Sluis hieraan financieel wil 

bijdragen. De beoogde kopers zijn hierover in gesprek met de 

gemeente Sluis. 

Doordat het leden-administratiesysteem nu op orde is gebracht  kan 

nu gewerkt worden aan het uitschrijven van leden die dit in de 

afgelopen jaren op een of andere manier te kennen hebben gegeven 

maar waar het er niet  van was  gekomen om dit inderdaad te doen. 

Daarnaast kwamen er gemeenteleden in beeld die over een aantal 

jaren achtereen geen kerkelijke bijdrage betaalden en die feitelijk 

ook niet meer meededen met de gemeenteactiviteiten. Naar schatting 

gaat het  in het totaal om een groep van 80 leden Zij hebben allemaal 

een brief gekregen waarin hen gevraagd wordt aan te geven of zij 

nog lid willen blijven. 

De abonnementactie voor het kerkblad heeft er toe geleid dat er nu 

nog ruim 160 abonnees zijn. We hebben niet in beeld hoeveel lezers 

het blad van onze website downloaden. 

In een volgende vergadering komen de kerkdiensten aan de orde. 

Zowel inhoudelijk als organisatorisch; bijvoorbeeld gastpredikanten 

en voorbereiding door gemeenteleden. Heeft u hierover ideeën, wij 

horen het graag van u.  
Hil Bos  
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Vrijwilligers gevraagd 
 

Webmaster 

Bijhouden en verder ontwikkelen van de website. 

Redacteur  

Correctie Zuidwesthoek. Logistiek en verspreiding 

Beamer-operator  

Het verzorgen van beamer-presentaties. Onderhoud van de beamer. 

Instructie en ondersteuning  aan kerkenraadsleden en predikant.    

Het aantal presentaties is ongeveer 6x/jaar. 

 

Collecten 
Collecteopbrengsten  jan-apr 2014 
  Kerk Diaconie  
jan 2014 Sluis 41,90 37,60  
 Sint Anna 37,90 20,95  
feb 2014 Sluis 84,80 76,90  
 Cadzand 51,15 59,20  
mrt 2014 Sluis  47,35 49,70  

 Retraqnchement 61,70 61,95  

 Cadzand 30,45 23,05  

apr 2014 Sluis 38,65 48,15  

 Sint Anna  28,10 70,15  

 Cadzand 98,00 73,80  

     

 
Opbrengst uitgangscollectes: 
 
5 jan Voedselbank 80,80 
12 jan Bloemendienst 16,10 
19 jan Oecumene 84,10 
26 jan Cathechese en eucatie 18,35 
2 feb Werelddiakonaat 33,40 
9 feb Missionair werk en kerkgroei 32,80 
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16 feb Commissie d’r Bie 85,50 
23 feb Arsi Negelle 74,00 
9 mrt KiA. Voorjaarszendingswerk 128,15 
16 mrt KiA Werelddiakonaat 65,00 
23 mrt KiA. Binnenlands diakonaat 27,40 
30 mrt KiA. Zending 52,50 
6 apr KiA. Binnenlands diakonaat 53,75 
13 apr Kia. Werelddiakonaat 37,95 
20 april Jeugdwerk. Jop 116,95 

 

De collecte gehouden op 2 maart, wereldgebedsdag, heeft € 74,05 

opgebracht. De collectes gehouden tijdens de kerkdiensten in 

Rozenoord hebben in de afgelopen maanden 

€ 217,12 opgebracht. De diaconie ontving een gift van €50,00 en een 

van €10,00. Voor de voedselbank ontvingen we naast verschillende 

goederen € 45,00 aan giften. Hartelijk dank hiervoor.  
          

Collectedoelen  mei – juli 
 18 mei: Stichting Geever 
Stichting GeeVer ondersteunt mensen met een verstandelijke 

beperking in Zeeland bij hun deelname in kerk en samenleving en 

bevordert de geestelijke verzorging. Zij doet dit door: Inclusie van 

mensen met een verstandelijke beperking in de 

kerkelijke gemeente of parochie.  De 

ontwikkeling van aangepaste activiteiten zoals 

catechese en groot huisbezoek. Het 

organiseren van aangepaste vieringen en snoezelvieringen. Pastorale 

begeleiding van mensen met een beperking ook bij rouw en 

verliesverwerking 

 

Voedselbank 

De mand! 
Iedere eerste zondag van de maand! 
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25 mei: Lilianefonds 

Open de wereld voor een kind met een handicap 

 Het Liliane Fonds wil de wereld openen voor kinderen en jongeren 

met een handicap in ontwikkelingslanden. Zodat ze kunnen meedoen 

en meetellen in hun gemeenschap. 

 Samen met lokale contactpersonen zorgen we voor 

directe, persoonsgerichte en kleinschalige hulp op 

maat. Met persoonlijke aandacht en (para)medische 

en sociale revalidatie stimuleren we de groei van het 

kind. Tegelijkertijd proberen we de omgeving te 

ontsluiten en de toekomstkansen van het kind te 

verbeteren door onderwijs, werk en inkomen. Een 

behoorlijk bestaan is geen gunst, het is een 

basisrecht van elk kind. 

1 juni: Voedselbank 

De hoofddoelstelling van de Voedselbank Zeeuws-Vlaanderen is om 

de (verborgen) armoede te bestrijden en verspilling van voedsel te 

voorkomen in de regio Zeeuws-Vlaanderen. Naast de 

hoofddoelstelling zijn er ook enkele nevendoelstellingen te 

benoemen die door de Voedselbank worden bereikt, namelijk het 

terugdringen van sociaal isolement van de doelgroep die van een laag 

inkomen rond moet komen. Het stimuleren van deelname (door 

vrijwilligers) aan het initiatief waardoor er een grote betrokkenheid 

ontstaat bij de samenleving. De hele organisatie wordt gedragen door 

vrijwilligers. 

8 juni: Kerk in Actie. Pinksterzendingscollecte 

Van plattelandsmeisje tot vroedvrouw 

Het is Pinksteren, een mooi moment om te collecteren 

voor het Zendingswerk van Kerk in Actie. Wij vragen 

vandaag uw aandacht voor het werk van de Kerk van 

Pakistan, een partner van Kerk in Actie. In een land 

waar christenen een minderheid zijn, vormt de Kerk 

van Pakistan een krachtige geloofsgemeenschap die 

op wil komen voor de allerarmsten en zwaksten. 

Bijvoorbeeld voor plattelandsmeisjes. Deze meisjes 
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mogen vaak niet naar school, maar moeten thuis blijven om voor het 

huishouden te zorgen. De Kerk van Pakistan biedt ze een opleiding 

aan. Bijvoorbeeld aan het dorpsmeisje Shazia: zij kon een opleiding 

tot vroedvrouw volgen. Een droom die uitkwam. Dit kan mede 

dankzij uw steun aan Kerk in Actie.  

15 juni: Kerk in Actie. Werelddiaconaat 

Rechten voor iedereen! 

Politieagenten en rechters zijn er om het recht te 

handhaven. Dat vinden wij hier in Nederland 

heel logisch, maar in Zimbabwe zijn mensen 

dagelijks het slachtoffer van corruptie en 

machtsmisbruik. Juliet bijvoorbeeld. Zij verkocht 

legaal etenswaren op straat. Maar de politie nam 

op een dag al haar koopwaar in beslag. Toen 

Juliet er iets van zei, werd ze opgepakt en moest 

ze bovendien een boete van 10 dollar betalen, 

voor haar een zeer groot bedrag. Harare 

Residents Trust (HRT), partnerorganisatie van Kerk in Actie, helpt 

slachtoffers van onrecht op te komen voor hun rechten. 

Ook Juliet. Zij kreeg hierdoor haar koopwaar terug. En dankzij HRT 

werden ook andere kooplui niet meer lastig gevallen door de politie. 

Waar buurtbewoners in probleemsituaties met de autoriteiten 

komen, helpt HRT hen om zich als buurt te organiseren en om het 

gesprek met de autoriteiten aan te gaan. De opbrengst van de collecte 

is bestemd voor deze partner van Kerk in Actie en voor andere 

werelddiaconale projecten. Helpt u mee? 

22 juni: Noodhulp, giftenadvies 

29 juni: Bloemendienst 

De bloemendiensten van onze gemeente  Zuidwesthoek brengt een 

bloemetje bij gemeenteleden om hen te feliciteren bij verjaardagen 

en jubilea en als teken van meeleven, bemoediging en troost voor 

hen die dit  nodig hebben. De activiteiten van de bloemendienst 

worden alom gewaardeerd. Mede door te geven aan deze collecte 

maakt u dit werk mogelijk. 
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6 juli: Jeugdwerk 

JOP is de jeugdorganisatie van de Protestantse Kerk. 

JOP gelooft in God. JOP gelooft in kinderen en jongeren. JOP 

gelooft dat God een relatie wil aangaan met kinderen en jongeren in 

de Protestantse Kerk en daarbuiten. JOP zet zich daarom in voor het 

kerkelijk jeugdwerk, als een vindplaats van Gods liefde. JOP 

ondersteunt kerken met advies, trainingen, materialen en 

evenementen. JOP Jeugdwerkers zijn plaatselijk actief en investeren 

in het jeugdwerk. Met goede begeleiding en coaching en door zelf 

mee te doen, kunnen kinderen en jongeren groeien in hun 

ontwikkeling.  Zo geeft JOP hun de ruimte om te ontdekken wat 

geloven in God voor hen betekent. 

 13 juli: Onderhoud kerkgebouwen 

Enkele malen per jaar wordt er gecollecteerd voor het onderhoud aan 

onze gebouwen. De Zuidwesthoek heeft de 

verantwoordelijkheid voor de Kogge, het 

kerkgebouw in Cadzand en het Zwingebouw. En 

voor hopelijk nog maar een korte tijd het 

kerkgebouw in Retranchement. Dit betekent dat 

wij de verantwoordelijkheid hebben de kerk in 

Cadzand als  historisch erfgoed in stand te 

houden en door een goed beheer  geschikt te 

houden voor de erediensten. Bijzondere 

aandacht wordt daarnaast gevraagd voor de 

renovatie en aanpassing van het Zwingebouw die in gang is gezet. 

Hier hebben wij als gemeente een belangrijke maatschappelijke 

verantwoordelijkheid dit gebouw voor de dorpsgemeenschap in stand 

te houden. 

 

Heeft u de bijdrage voor de Aktie Kerkbalans 2014 al 

overgemaakt? 
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Amnesty International 

 
De kracht van Amnesty is betrouwbaarheid. Als Amnesty actie 

voert is daar altijd eerst gedegen onderzoek aan vooraf gegaan. 

Op Amnesty's hoofdkantoor in Londen verzamelen en analyseren 

medewerkers informatie over mensenrechtenschendingen uit de hele 

wereld. Ook worden er geregeld 

onderzoeksmissies uitgestuurd om de 

mensenrechtensituatie ter plekke te onderzoeken. 

Amnesty praat tijdens die missies met onder meer 

slachtoffers, advocaten, lokale 

mensenrechtenactivisten en de overheid, en woont 

rechtszaken bij. Het onderzoek wordt uitgevoerd 

door een team van experts, ondersteund door specialisten op 

specifieke terreinen zoals internationaal recht, media en technologie. 

Pas als de onderzoekers voldoende zeker van hun zaak zijn, gaat 

Amnesty tot actie over. Met deze werkwijze is de organisatie altijd in 

staat schendingen op betrouwbare manier aan de kaak te stellen.  

Het aanschrijven van autoriteiten is - nog steeds - Amnesty's meest 

beproefde actiemiddel. De schrijfgroep in  Sluis komt hiervoor eens 

per maand bij elkaar. De schrijfgroep telt vijf vaste schrijvers die 

elke maand drie brieven schrijven op het adres St. Pieterstraat 25 in 

Sluis en dan een plezierige middag hebben. Wat let u om aan te 

sluiten? Ook als u niet elke maand aanwezig kunt zijn, bent u van 

harte welkom. De eerstvolgende data zijn: 19 juni en 26 

september 

 

Wereldgebedsdag 2014 

 
Op zondag 2 maart, inmiddels al weer even geleden hebben wij in de 

kerkdienst te Sluis de wereldgebedsdag gevierd. De dienst werd 

verzorgd door de voorbereidingsgroep, bestaande uit een groep 

dames uit de gemeente. 
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Het thema van de dienst was: Bron van Leven, voorbereid door een 

groep vrouwen uit Egypte. Het belang van water voor het dagelijks 

leven en de groei van gewassen kwam daarin duidelijk naar voren. 

 Daarbij was eveneens plaats voor Bijbelteksten en overwegingen 

met betrekking tot de opdracht voor gelovigen om als Levend Water 

in deze wereld te zijn. Het was een mooie, goed verzorgde dienst. Op 

de tafels waren diverse voorwerpen en producten uitgestald die op 

een of andere wijze met Egypte verbonden zijn. Een deel daarvan 

was geschikt voor consumptie en dat liet ieder zich na afloop van de 

dienst goed smaken 

 

Alle respect 
 

Hoeveel voeten 

Gingen ons voor? 

Hoeveel ruggen 

Hebben zich 

Gekromd 

Om de stenen 

Aan te slepen 

Waarop wij nu 

Verder bouwen? 

 

Alle respect 

Voor hen 

Die ons een 

Basis gaven. 

 

Wij treden in 

hun voetstappen, 

gaan verder 

in hun spoor. 

 
Greet Brokerhof-van der Waa (Zinboekje: Geluk, Oase Media) 
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BOEi - Erfgoed in Ontwikkeling 
 

Nu de stichting BOEi de restauratie en verdere ontwikkeling van 

de monumentale kerk in Sint Anna ter Muiden  op zich genomen 

heeft is het goed om hieronder eens  kort aan te geven wat BOEi 

doet. 

BOEi is een non-profit organisatie die zich bezighoudt met 

herbestemmen van industrieel en religieus erfgoed. Zij doet dit 

vanuit verschillende invalshoeken: als ontwikkelaar, belegger 

of adviseur. Of een combinatie hiervan.  

Identiteit is niet te maken, die groeit. Monumenten, in het bijzonder 

industriële monumenten en kerken , hebben een eigen identiteit en 

geven identiteit aan steden en dorpen, aan de woon- en 

werkomgeving. Zeker met het toenemende belang van 

gebiedsontwikkeling zal daarom de herbestemmingopgave en de 

cultuurhistorie als inspiratiebron aan belang winnen 

Wat precies een industrieel monument is, is niet wettelijk 

gedefinieerd. Er zijn ruime en strakke definities in omloop. Maar 

voor ons staat altijd het herbestemmen centraal. Dat kan een 

voormalige fabriek zijn, maar ook een school, postkantoor, een kerk 

of militair gebouw. 

Uiteindelijk telt het bewaren van het verhaal. Een monumentaal 

gebouw geeft ons aanleiding om ons te verdiepen in onze 

geschiedenis, de geschiedenis die ons meer laat begrijpen van het 

heden.  

BOEi is vaak de aanjager van het herbestemmen van monumenten en 

werkt volgens de beproefde stadsherstelformule: voorkom verval, 

onderzoek de (haalbaarheid van) herbestemming, zoek een nieuw en 

passend economisch verantwoord gebruik, koop het monument, 

restaureer het en zorg daarmee voor vitaal behoud. Een uitgekiende 

communicatie zorgt voor (blijvend) draagvlak. Daarbij werken wij 

graag  met lokale partners, om een resultaatgerichte herbestemming 

te versnellen 
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Competenties 
Onze kernwaarden bij het herbestemmen van industrieel erfgoed zijn 

zakelijkheid en gedrevenheid. Daarbij wordt expertise ingezet op het 

gebied van verhuur, conceptontwikkeling, cultuurhistorie, 

bouwkunde, bouwkosten en financiering. Kortom, alles wat nodig is 

om een gebouw een nieuwe en levensvatbare toekomst te geven. 

BOEi beschikt over eigen vermogen van aandeelhouders en kan 

daarom investeren in combinatie met bijzondere fiscale faciliteiten 

en fondsenwerving. Met de erkenning door de Rijksdienst voor het 

Cultureel Erfgoed (RCE) als restaurerende instelling is het mogelijk 

om (lastige) herbestemmingen aan te pakken.  

BOEi is vaak de aanjager van het herbestemmen van  monumenten. 

Onze werkwijze is die volgens de stadsherstelformule: onderzoek de 

haalbaarheid van herbestemming, voorkom verval, koop het pand of 

complex en restaureer het en zoek er een passende 

(economische) functie bij, zodat het gebouw of complex behouden 

blijft. Net als in een stadsherstelorganisatie ontvangen 

aandeelhouders alleen een rentevergoeding over het ingelegd 

kapitaal (eigen vermogen).  

Restauratie en herbestemming worden gefinancierd uit subsidies, 

laagrentende en marktconforme leningen, eenmalige bijdragen en uit 

gestort aandelenkapitaal – aandeelhouders zijn AM, Rabo 

Vastgoedgroep, Dudok Wonen, Oranje Fonds, NS Poort, Bank 

Nederlandse Gemeenten, Vesteda, Triodos Bank en Volker Wessels. 

Daarnaast ontvangt BOEi financiële steun van de BankGiro Loterij.  

BOEi kan bij het traject van herbestemming betrokken zijn: als 

ontwikkelaar/investeerder, beheerder (exploitatie en adviseur. 

Wanneer BOEi als ontwikkelaar bij een project betrokken is, dan kan 

dat ‘in opdracht van’ zijn of als eigenaar van het object. In beide 

gevallen is een belangrijke taak van BOEi het bijeen brengen van 

partijen die niet eerder te maken hebben gehad met herbestemming. 

 

BOEi inventariseert de wensen van betrokken partijen en brengt de 

http://www.bankgiroloterij.nl/
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kwaliteiten en de beperkingen van het gebouw in kaart. Vervolgens 

stelt zij een Plan van Aanpak op en schetst verschillende scenario’s 

voor de invulling – met hun financiële consequenties. 

Zijn alle partijen tot overeenstemming gekomen, dan start BOEi het 

traject van herontwikkeling. Dit betekent niet alleen bouwen en 

restaureren, maar ook het completeren van het financiële plaatje.  

Het project is niet klaar wanneer de objecten zijn behouden en/of het 

gebied is herontwikkeld. Het op langere termijn goed onderhouden 

en exploiteren van de gebouwen is net zo belangrijk. Dit garandeert 

het voortbestaan van het industriële monument in de toekomst.  

BOEi voert het beheer en de exploitatie over de panden die zij zelf in 

eigendom heeft, maar kan die ook doen voor derden. Dit is 

bijvoorbeeld het geval wanneer betrokken overheden of voormalige 

eigenaren dit uitdrukkelijk als voorwaarde hebben gesteld voor hun 

participatie in een project.  

   

Regionale viering Hemelvaart 29 mei 
 

Op donderdag 29 mei, Hemelvaart, is er om 10.00 uur weer een 

regionale kerkdienst. Deze keer kerken we in ‘De Peperbusse’ in 

Sint Kruis. Een bijzondere locatie, want deze oude kruiskerk 

stamt uit de 14
e
 eeuw en staat op de lijst van rijksmonumenten. 

De viering is wederom voorbereid door leden uit de 6 

Clustergemeenten samen met voorganger ds. John Bijman. Het 

thema is ‘Dromen: gelovend hopen!?’ en komt uit Gezang 136 (oude 

liedboek)‘Wat wij gelovend hopen, wordt eindelijk toch vervuld, dan 

gaan de deuren open en wordt het rijk onthuld.’ 

We zingen deze ochtend Psalmen en Gezangen uit het oude liedboek, 

u hoeft deze niet mee te nemen; er liggen er genoeg in de kerk. 

Organist is dhr. Piet Beun en het Bressia Kwartet onder leiding van 

dhr. Gerrit van Oostenbrugge verleent haar medewerking aan de 

dienst. 

Na afloop bent u uitgenodigd voor koffie, thee of fris. Wij hopen op 

een grote opkomst, net als de dienst in december vorig jaar in 
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Aardenburg.  U bent dus wederom allen van harte welkom deze 

morgen. 
Namens de werkgroep ‘Veelkleurig Vieren’, Marianne Albers. 

 

De ouders van Shine 
De ouders van Shine: dat zijn dus de papa’s en mama’s van : 

 Arianne, Elianne, Imke, Lydia, Mattie en Merle 

En over  SHINE heeft u vast al eens iets gehoord of gelezen, want 

dat is die groep meisjes die deze zomer  naar Oeganda gaan, en 

daarvoor al heel veel acties  gehouden hebben. 

Ook wij willen ons steentje bijdragen aan hun doel om zo veel 

mogelijk geld  op te halen  om mee te kunnen nemen naar hun 

werkvakantie in Oeganda, 

Wij zijn van plan om op 21 juni in Oostburg heel veel spulletjes op 

de rommelmarkt te verkopen.   En daar kunt u ons bij helpen,  

Want hoe meer we verkopen, hoe meer geld we ophalen voor onze 

meiden. 

Dus al u spullen heeft waar u van af wil mag u ons bellen of mailen 

en dan halen we het bij u op en verkopen dat op de rommelmarkt. 

Maar u kunt ook komen kijken en kopen op 21 juni in Oostburg. 

Alvast bedankt voor uw hulp! 

Fam. de Hullu   ( dehullu@agroweb.nl   tel. nr. 0117-455421 ) 

Fam. Kunst   ( kunstdm@zeelandnet.nl    tel.nr. 0117-456729 ) 

Fam. Simpelaar    ( godelief@zeelandnet.nl   tel.nr. 0117-453550 ) 

Fam. Risseeuw    ( eldi.risseeuw@planet.nl  tel. nr. 0117-452104 ) 

Fam. Scheele   ( mmsdh@zeelandnet.nl   tel. nr . 0117-452583 ) 

Fam. Slabbekoorn   ( Slabhame@hetnet.nl   tel. nr.  0117-454511 ) 

 

Nieuws van het cluster West Zeeuws Vlaanderen 

Kerkenraden vergaderen over voortgang van 

samenwerking 
Op 24 april was er weer een bijeenkomst van de kerkenraden van de 

gemeenten van het cluster West Zeeuws-Vlaanderen, deze keer in 

mailto:dehullu@agroweb.nl
mailto:kunstdm@zeelandnet.nl
mailto:godelief@zeelandnet.nl
mailto:eldi.risseeuw@planet.nl
mailto:mmsdh@zeelandnet.nl
mailto:Slabhame@hetnet.nl
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Breskens. De kerkenraden werden bijgepraat over een aantal 

projecten die gezamenlijk ter hand zijn genomen zoals : 

Het werk van de gezamenlijke pastor voor chronisch zieken 

De ontwikkelingen rond het ontmoetingscentrum, dat in Oostburg 

wordt gevestigd. 

De ontwikkelingen rond het “Spoor van geloof”, een route die 

gefietst  kan worden langs verschillende kerken in West Zeeuws-

Vlaanderen. In elk van de deelnemende kerken wordt een aspect van 

geloofsbeleving voor het voetlicht gebracht in een tentoonstelling en 

in verschillende gevallen ook met een bijzonder evenement. Dit 

project staat in het kader van de viering van het 200-jarig bestaan van 

Zeeuw-Vlaanderen.  Verder wordt een voorstel gedaan voor vier 

regionale diensten, volgend jaar, zoals in het beleidsplan van het 

cluster voorzien.  

Dit jaar wordt de startzondag, waarmee al het winterwerk start, op 21 

september al gezamenlijk gevierd. Op de vergadering van 24 april 

werd een brainstorm gehouden over de mogelijkheden om er een 

prachtige dag van te maken met een gezamenlijke kerkdienst en een 

middagprogramma, waarbij iedereen welkom is. Daarbij zal weer 

een beroep worden gedaan op de aanwezige talenten in de 

verschillende gemeenten. 

En er zijn plannen om eens een gezamenlijke reis te maken met 

gemeenteleden van het cluster, zodat men elkaar ook eens op een 

andere manier dan achter de vergadertafel kan leren kennen en 

waarderen. 

 

Ontmoetingscentrum in Oostburg 

In het vorige nummer van uw kerkblad heeft u kunnen lezen over de 

ontwikkelingen rond het ontmoetingscentrum in Oostburg, dat de 

naam JOTA heeft gekregen. Van verschillende kanten bereiken ons 

vragen m.b.t. de motivatie van dit initiatief. Daarom nog even een 

stapje terug. 

Aanleiding 

In West Zeeuws-Vlaanderen merken we, dat de manier waarop wij 

gemeente zijn veel mensen niet meer aanspreekt. Als u zondags om u 
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heen kijkt, ziet u de terugloop en afgezien van een aantal geverfde 

kapsels is de meerderheid daarvan grijs. Er zijn wel jongeren, maar 

de meesten voelen zich niet thuis in  onze kerkdiensten. Naast de 

kerkdiensten zijn er gelukkig ook andere activiteiten, maar die 

worden grotendeel bezocht door dezelfde groep, die ’s zondags in de 

kerk zit. Daar is overigens niets mis mee. Maar, als we deze lijn 

doortrekken over de volgende twintig jaar, zijn de kerken, als zij nog 

bestaan, nog leger. En daar staan wij dan met onze boodschap van 

geloof, hoop en liefde, waaruit wijzelf zoveel inspiratie halen, dat we 

tijd, geld en energie stoppen in kerkenwerk. 

Het tij keren? 

Valt deze trend te keren? Zien we straks de kerken weer voller 

worden? Waardoor zou dat dan komen? Toch merken we, dat er wel 

degelijk vragen zijn op het gebied van zingeving in de samenleving 

en spiritualiteit. Vragen die blijkbaar niet meer in de kerk 

doorklinken. Maar het aantal cursussen met exotische namen neemt 

ook in West Zeeuws-Vlaanderen hand over hand toe. En de 

gemeenten, die investeren in aanschuifmaaltijden voor mensen, die 

liever eens samen eten, hebben over belangstelling niet te klagen. 

Het juiste moment 

De initiatiefgroep heeft het idee voor een ontmoetingscentrum 

ingebracht in de vergadering van het cluster. Sommige gemeenten 

zagen de kansen voor dit gezamenlijk project, andere concentreren 

zich liever op de eigen kern. Daardoor doen niet alle gemeenten mee. 

De initiatiefgroep heeft er in dit geval niet voor gekozen om zich te 

laten weerhouden van de voortgang, omdat het over vijf jaar voor 

deze mensen misschien fysiek ook niet meer haalbaar is, om zo’n 

initiatief tot ontwikkeling te laten komen. 

Stand van zaken 

Zoals u in het vorige kerkblad heeft kunnen lezen zijn de panden 

Raadhuisplein 4 en 5 in Oostburg aangekocht en wordt momenteel 

met klussers van verschillende gemeenten gewerkt aan de 

verbouwing van de bovenwoningen, zodat die rond de zomer in de 

verhuur kunnen. Er hebben zich al verschillende gegadigden gemeld. 

Particuliere investeerders gezocht 
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Naast de hypothecaire lening op de panden, die is verstrekt door de 

Stichting Kerkelijk Geldbeheer, is er nog €60.000,- nodig van 

particulieren die willen investeren in de aankoop van obligaties. Het 

bestuur heeft besloten om obligaties van € 50,- uit te zetten, zodat 

zoveel mogelijk mensen mee kunnen doen. Als u meer informatie 

wilt over de leningsvoorwaarden of een inschrijfformulier wilt 

ontvangen, neem dan contact op met de penningmeester, dhr Henk 

Verhage, via hverha@zeelandnet.nl of 0117-453690. In totaal zijn er 

dus 1200 obligaties. 
Het communicatieteam 

 
(Advertentie) 

De Classis Zeeuws Vlaanderen van de PKN kerken , zoekt een nieuwe notulist/te. 

De classis houdt  3 vergaderingen per jaar hiervoor zoeken wij iemand die de 

notulen wil maken. Het werk houdt in het notuleren op de vergadering en de 

uitwerking van de notulen. Dit doe je onder verantwoordelijkheid van de scriba van 

de Classis. Wil je meer inlichtingen  of je zelf aanmelden dan kan dat via  

scribaclassiszvl@gmail.com 
Leen Kamphuis scriba classis,  06-52570809 

 

 

 

 

 

 

25 mei 2014 

Afscheid van het kerkgebouw in 

Sint Anna ter Muiden 
Aanvang afscheidsdienst: 10.00u 

Voorganger: Ds. I.J.Nietveld 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:hverha@zeelandnet.nl
mailto:scribaclassiszvl@gmail.com
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Jeugd 
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Vervolg adressen: 

 
Diakenen: 

Mevr. W.W. Prins 

Dinsdagstraat 41 4524 AM Sluis, 0117-462163 

Mevr. N. Spierenburg- la Gasse, lid moderamen 

Zwartepolderwerg 2/a, 4506 HV Cadzand,. Tel. 0117-392211 

Mevr. M.C. Barendse- de Smit voor de diensten in Rozenoord. 

St. Jansstraat 2 4524 AJ Sluis 0117-461465, bgg 461485 

Rekeningnummers  

Diakonie  NL47 RABO 0147 8024 74 

Kerkrentmeesters:  NL 18 RABO  01478293 80  

Koster/beheerders 

Sluis, Multifunctioneel Centrum De Kogge,  Sint Anna ter Muiden: 

Mevr. J. du Fossé-Louweret,   

Zuiddijkstraat 94,  4524 AT Sluis, 0117-462346 

Cadzand: De kosterdiensten worden bij maandelijkse toerbeurt 

verzorgd door vrijwilligers 

’t Zwin: Mevr. R. Westendorp.  

’t Lambertusstraatje 2, 4506 AS Cadzand, 0117-308900. Mobiel: 

0657600255. E-mail: hetzwingebouw@gmail.com  

Bloemendiensten 

Mevr. M.C. Barendse-de Smit, Sluis en Sint Anna ter Muiden 

St. Jansstraat 2 4524 AJ Sluis 0117-461465 bgg 461485 

Mevr. M.C. V.d. Luijster-Vasseur,Cadzand 

Badhuisweg 56 4506 BC Cadzand, 0117-391492 

Mevr. D.M. de Feijter-Risseeuw, Retranchement 

Achterweg 1a 4525 LL Retranchement, 0117-391328 
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Kerkdiensten 

(in de periode maart- mei) 

 
18 mei Cadzand 10.00u Ds. I. Nietveld 

25 mei Sint Anna 10.00u Ds. I. Nietveld 

28 mei Rozenoord 14.00u Ds. I. Nietveld 

29 mei Sint Kruis 10.00u Ds. J.Bijman 

1 juni Sluis 10.00u Ds. I. Nietveld 

8 juni Cadzand 10.00u Ds. I. Nietveld 

11 juni Rozenoord 14.00u Ds. Eberson 

15 juni Cadzand 10.00u Ds. A. Houwaart 

22 juni Cadzand 10.00u Ds. H. van Ark 

25 juni Rozenoord 14.00u Ds. Eberson 

29 juni Sluis 10.00u Ds. I. Nietveld 

6 juli Cadzand 9.30u Ds. I. Nietveld 

6 juli Cadzand 11.00u Pf. Reuther 

9 juli Rozenoord 14.00u Ds. I. Nietveld 

13 juli Cadzand 9.30u Ds. I. Nietveld 

13 juli Cadzand 11.00u Pf. Reuther 

 

 

Alle diensten in Cadzand: kindernevendienst 

 

 


