
 

 

DE ZUIDWESTHOEK 
22e jaargang  nr. 1, januari 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KERKBLAD VAN DE  

 “PROTESTANTSE GEMEENTE  ZUIDWESTHOEK   

TE SLUIS e.o.” 

 



2 

 

 

Adressen 
Predikant:  

Ds.I.J. Nietveld, lid moderamen 

Vijverstraat 17, 4506 AK Cadzand , 0117 - 720413 

inietveld@zeelandnet.nl 

Secretariaat: 

Centraal postadres: Postbus 11, 4524 ZG Sluis 

Scriba: Scriba: mevr. J. Bakker-Hamelink  

Zuidzandseweg  6, 4506 HC Cadzand , 0117-851957 

scribazwh@zeelandnet.nl 

Website:  www.pknzuidwesthoek.nl 

Ouderlingen: 

Mevr. J. Bakker-Hamelink , scriba, lid moderamen  

Zuidzandseweg  6, 4506 HC Cadzand ,0117-851957 

Ouderling -Kerkrentmeesters: 

Dhr. J.Dees 

Nieuwvlietseweg 17,  4504 AD Nieuwvliet, 0117-376660 

Dhr. H. Bos, voorz. kerkenraad, lid moderamen 

Prinsestraat 30, 4506 AH Cadzand. 0117-396185 
hilbos@zeelandnet.nl 

Kerkrentmeester: 
Mevr. R. Francke-Pladdet, kerkrentmeester 

Badhuisweg 3, 4506 BA Cadzand.  0117-391548 

 

   

  

  

  

  

  

  

  

‘De Zuidwesthoek’ is het kerkblad van de Protestantse  Gemeente Zuidwesthoek te Sluis e.o. 

Redactie: 

Nelly Verplanke. (secr.) Badhuisweg 33, 4506 BA Cadzand.  0117-391700. 

 e-mail: nellieverp@zeelandnet.nl 

Ruth Westendorp   e-mail: kerkbladzwh@gmail.com 

Hil Bos. e-mail: hilbos@zeelandnet.nl  

Minke Meijer, e-mail: strijder@xs4all.nl. 

Een jaarabonnement kost € 12,50 en gaat in per 1 januari. 

Abonnementskosten voor 1 januari overmaken op  

rekening no: NL 18 RABO 0147829380  t.n.v.: CvK Zuidwesthoek te Sluis 

Sluitingsdatum volgend nummer:  

11 maart 2015  

Bezorgdatum volgend nummer:  

21 maart 2015 

 

http://www.pknzuidwesthoek.nl/
Tel:0117-396185
mailto:hilbos@zeelandnet.nl
mailto:nellieverp@zeelandnet.nl
mailto:hilbos@zeelandnet.nl
mailto:strijder@xs4all.nl


3 

 

Inhoudsopgave 

Adressen      2 

Stenen in de vijver     4 

Verslag Gemeenteavond     7 

Bloemendienst      10 

Verjaardagen      11 

Uit de Kerkenraad     12 

Actie Kerkbalans     14 

Collecten opbrengsten     16 

Collectedoelen      17 

Gedachtenisdienst     22  

Kerstviering Rozenoord     23 

Brief Tiffany Hoste     24 

Gezamenlijke lunch 4
e
 Advent    27 

Filmavond      28 

Activiteiten ZWH     29  

Kleurplaat      30 

Vervolg adressen     31 

Rooster kerkdiensten     32 

         

KOPIJ ZUIDWESTHOEK MAART 2015  

Sluitingsdatum volgend nummer ZWH: 11 maart 2015 

I.v.m. afwezigheid van mevr. Verplanke in deze periode gelieve 

uw kopij te sturen aan: kerkbladZWH@gmail.com  

 

 

mailto:kerkbladZWH@gmail.com


4 

 

Stenen in de vijver 

Brief aan de plaatselijke gemeente  
Enige tijd geleden maakte ik, samen met anderen, een rondje langs 

een aantal kerkenraden om over ‘het ambt’ te spreken. Over wat het 

betekent om kerkenraad, ouderling, diaken of predikant te zijn. Dat 

waren geen luxe bezoeken. Er is veel aan de hand rond het ambt.  

De kerk  

Voor alles is mij één ding duidelijk geworden: je kunt niets zinnigs 

over het ambt zeggen wanneer je niet begint bij de kerk, en vooral bij 

de plaatselijke gemeente. De vragen en uitdagingen rond het ambt 

hebben vaak te maken met een verlies aan besef wat een gemeente is. 

Daarom schrijf ik de eerste van zeven brieven over het ambt aan u, 

de gemeente.  

Wat is een kerk? Vaak wordt aan de organisatie gedacht, aan het 

gebouw, de regelingen, financiën, enzovoort. Natuurlijk heeft een 

kerk een organisatie, die moet er ook zijn, maar daarmee heb je de 

kern niet te pakken. De kerk is in de eerste plaats een 

geloofsgemeenschap, een samenleving van zusters en broeder in 

Christus’ naam. Midden in de wereld ontstaat een nieuwe 

gemeenschap van mensen die leerling van Jezus zijn. De kerk is niet 

begonnen als organisatie maar als een levende gemeenschap. In een 

tekst over de eerste gemeente staat:  

De leerlingen van Jezus … bleven trouw aan het onderricht van de 

apostelen, vormden een gemeenschap, braken het brood en wijdden 

zich aan het gebed (Hand. 2:42).  

Gemeenschap  

Deze tekst voert ons terug tot de oorsprong. Hij helpt om de kerk 

onder het stof van de gewoonte tevoorschijn te laten komen. Het 

staat er met zoveel woorden dat die eerste kerk een 

geloofsgemeenschap is. Hoe die gemeenschap er precies uitzag, staat 

er niet bij. Wel blijkt, als je verder leest in het boek Handelingen, dat 

de gemeenteleden met elkaar meeleefden, voor elkaar instonden en 

met elkaar de weg van het geloof gingen.  

De apostelen  
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Van die geloofsgemeenschap worden drie dingen gezegd. Het eerste 

is dat ze trouw bleven aan het onderricht van de apostelen. Eén van 

de apostelen, Petrus, had net een preek gehouden over Jezus, die aan 

een kruis is geslagen maar is opgestaan uit de doden en door God als 

Heer en Messias is aangesteld. Dat raakte de toehoorders diep. Velen 

bekeerden zich en gingen in Jezus geloven. Eeuwen lang, tot op de 

dag van vandaag, is de kerk een plaats om te luisteren en te blijven 

luisteren naar de verkondiging van de apostelen en de profeten. Een 

kerk is een dak boven het evangelie. Onder dat dak komen we 

samen. We horen er iets wat nergens anders te horen valt. Woorden 

van het leven, die ons hart laten branden en die ons de schellen van 

de ogen doen vallen.  

Het brood  

In de tweede plaats wordt gesproken over het breken van het brood. 

Dat onderstreept dat een geloofsgemeenschap meer is dan een 

toevallige verzameling mensen die los naast elkaar in een kerkbank 

zitten. Het is een plaats van ontmoeting en dat doe je bijvoorbeeld 

door samen te eten. We kunnen dat breken van het brood ook 

betrekken op het heilig avondmaal. De kerk is de plaats waar brood 

en wijn gedeeld worden en waar we etend en drinkend worden 

verbonden met het lichaam en het bloed van Christus. Dat is een 

geheim, maar van dit geheim leven we. Voor het gevoel van veel 

mensen zijn we in onze protestantse kerken erg ‘praterig’. Rond de 

tafel van de Heer worden we stil. Daar geven we onszelf aan de Heer 

en daar ontvangen we zijn gaven.  

Het gebed  

In de derde plaats is er het gebed. De kerk is een plaats om je hart 

voor God te openen. Het is een plaats om je te concentreren op waar 

het ten diepste om gaat. In een hectische wereld waarin van alles op 

ons afkomt, ook in onze huizen, komen we bij elkaar in een gewijde 

ruimte om stil te worden voor God.  

Samen aanbidden we God als de Eeuwige en danken Hem voor al 

zijn goede gaven. We bidden om vergeving en vernieuwing. We 

dragen elkaar op aan God en bidden voor de wereld om ons heen.  

Vele vormen  
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De kerk als geloofsgemeenschap kent veel uitingsvormen. Denk aan 

de kerkdienst op zondag onder leiding van een dominee. Voor velen 

is dat de belangrijkste vorm van kerk-zijn. Maar we komen de kerk 

ook tegen waar met elkaar wordt gezongen. Waar jongeren in een 

gespreksgroep bij elkaar komen om over geloof en leven te praten. 

Waar catechese wordt gegeven. Waar gelovigen zich inzetten voor 

hun medemensen. Waar de Bijbel wordt gelezen. Dat alles kan 

overal: in kerken, in huizen, in zaaltjes, in een kroeg. Overal waar de 

vier kenmerken van Handelingen 2:42 voorkomen, is kerk.  

Ambt van alle gelovigen  

Eerder schreef ik dat je niets over het ambt kunt zeggen als je niet 

begint bij de kerk. Dat is ook in een ander opzicht waar. Het eerste 

dat je over het ambt moet zeggen, is dat elke gedoopte christen een 

ambt heeft. Dat noemen we in onze kerk het ambt van alle gelovigen. 

U bent geen onmondige gelovigen die worden bediend door 

ambtsdragers. Door de Geest weet u van God en bent u medewerkers 

van God. Priesters en koningen noemde Petrus de gemeenteleden (1 

Petr. 2:9). En Paulus had het over de gaven van de Geest die aan 

iedereen worden uitgedeeld. Met die gaven dienen we elkaar. We 

troosten elkaar, bouwen elkaar op en helpen elkaar om samen 

gemeente te zijn, naar binnen en naar buiten. Er is dus een ambt van 

alle gelovigen. Vervolgens zijn er ook bijzondere ambten. Ik weet 

niet hoe het u als gemeente vergaat. Een aantal gemeenten ken ik van 

dichtbij, de meeste niet. Ik hoop dat, ook als het tij tegenzit en de 

organisatie averij oploopt, u met elkaar de kerk als gemeenschap 

opnieuw mag ontdekken en opnieuw het voorrecht ervaart van die 

gemeenschap een levend lid te mogen zijn. Ik wens u daarbij veel 

Geest en kracht toe. 

 

Ds A. Pleijsier 
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Verslag gemeenteavond 13 november 2014  

Aanwezig: dhr. en mw. Huigh, mw.W.Vasseur, dhr. 

C.Almekinders,mw.A.van Iwaarden, mw. R.Francke, 

Mw.M.v.d.Luijster, mw.M.Voerman, dhr.A.v.d.Graaff, mw.J.van 

Deursen, mw.R.Barendse, mw.N.Spierenburg, mw. R.Westendorp, 

mw.W.Prins, dhr. J.Dees,ds.I.Nietveld, mw.J.Bakker(verslag) 

 

Ds.Nietveld heet allen welkom en opent de vergadering met een 

gebed dat toegeschreven is aan Franciscus van Assisi.(liedboek 

pag.1355) Zij meldt de afwezigheid van de voorzitter, dhr. Bos 

vanwege gezondheidsredenen. 

Dhr. J. Dees geeft toelichting op de jaarrekeningen van diaconie en 

CvK over 2013. Hij geeft aan dat er een stijging is te zien van 

pachtopbrengsten, die is niet blijvend: De pachttarieven zijn variabel 

en worden verlaagd voor de komende pachtperiode. De bijdrage van 

gemeenteleden is in 2013 vrijwel gelijk aan het voorgaande jaar, 

echter de inkomsten in 2014 zijn aanzienlijk lager. Van invloed 

daarop is het overlijden van oudere gemeenteleden die gewend 

waren een goede bijdrage te leveren. Vanuit de aanwezigen wordt 

opgemerkt dat de bedragen voor administratie kosten erg hoog zijn. 

Mw. Bakker laat zien wat we als kerkgemeente kunnen betekenen en 

doen voor onze plaatselijke en ver weg omgeving. Er ontstaat daarbij 

een plaatje van een mooie bloem. De kerkenraad is daarbij 

ondersteunend, organiserend en faciliterend onderdeel van die 

gemeente: “De steel van de bloem naar de aarde”. Om het werk van 

de kerkenraad goed te laten verlopen is het belangrijk dat er 

voldoende voeding en mest voor de bloem is: menskracht en 

financiële middelen.  

De bezetting van de kerkenraad Zuidwesthoek voldoet momenteel 

niet aan de landelijke normen. Daardoor kunnen geen rechtsgeldige 

besluiten worden genomen. Financieel gaat het niet zo goed: de 

gemiddelde bijdrage per adres over 2014 is zo’n € 75. Landelijk 

gezien is dat een gemiddeld maandbedrag. Je kan dan zeggen dat de 

Zuidwesthoek “aan het eind van haar jaarinkomen nog 11 maanden 

overhoudt”. 
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De gemeente Zuidwesthoek staat niet op zichzelf, zij vormt 

onderdeel van de landelijke Protestantse Kerk Nederland. De 

landelijke kerk voorziet de gemeenten van adviezen en 

ondersteuning en geeft regels. Als een gemeente niet voldoet aan de 

regels kan de landelijke kerk ingrijpen. Dat kan zover gaan dat de 

ingreep leidt tot het beëindigen van de gemeente. 

Ds. Nietveld gaat verder met het in beeld brengen wat in de 

gemeente Zuidwesthoek gebeurt en wat de toekomst voor 

mogelijkheden biedt. De wensen die genoemd zijn op startzondag 

worden daarbij gehaald. Met aanvulling van de aanwezigen, ontstaat 

een groot overzicht van activiteiten, o.a.: 

Kerkdiensten in Rozenoord, drukbezocht 

De open eettafel, drukbezocht ook vanuit omliggende plaatsen 

De filmavonden- goede belangstelling, mooie films, samen napraten 

wordt gewaardeerd. (Verzoek om bredere publicatie wordt bekeken) 

Diaconale activiteiten, zie onderstaande: 

We maken gebruik van het liedboek, dat gebeurt (nog) niet overal 

Een zanggroepje komt wekelijks samen, dat ondersteunt weer het 

zingen tijdens de kerkdienst 

We hielden in 2014  4x een kerkdienst, voorbereid door 

gemeenteleden 

We hebben de Duitse diensten 

Contacten met de Vredesvlam 

Bibliodrama biedt nieuwe ontmoetingsvormen 

Inspelen op toenemend aantal toeristen, zoals:  

Rond 4/5 mei 2015, nationale herdenking 70 jaar bevrijding en 

vakantieperiode, kunnen we i.s.m. plaatselijke comités activiteiten 

organiseren en daarbij aandacht geven aan de plaatselijk 

gebeurtenissen in de bevrijdingstijd 

Mw. Prins sluit aan met een opsomming van zaken waarvoor de 

Diaconie zich sterk maakt: dichtbij hebben we de Bloemendienst, de 

jaarlijkse kerstpakkettenactie voor de minima en de inzameling voor 

de Voedselbank. Na de dankdienst in november konden daar heel 

veel producten afgegeven worden. Via het diaconaal werkverband 

WZVl wordt bijgedragen aan het mogelijk maken van een vakantie 
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voor twee gezinnen en hulp aan een vluchteling. Verder weg wordt 

steun geboden aan het Ujamaa project in Afrika en aan het werk van 

Tiffany Hoste. Tiffany werkt voor Edukans in Kenia. Daarnaast 

komen wekelijks via de uitgangscollecte mooie bedragen binnen 

voor  hulp aan de bestemde doelen. 

Vanuit de aanwezigen kwamen de volgende vragen/opmerkingen: 

Nooit bij stil gestaan dat we als kerkgemeente zoveel doen. 

Kunnen de bouwplannen voor ’t Zwin gepubliceerd worden, ook bv. 

in de Dorpskrant. Dhr. Dees geeft in grote lijnen aan wat de 

voornemens zijn. De bouwtekening is nog niet gereed. 

Verzoek om aandacht voor de vrijwilligers in Retranchement. Dit 

wordt genoteerd. 

De avond voor vrijwilligers was geslaagd, de maaltijd mag wel wat 

minder omvangrijk. De kosten voor de avond zijn binnen het 

beschikbaar budget gebleven. 

Koffiedrinken na de kerkdienst: laat eens een stoel vrij voor de 

dienstdoende Kerkenraadsleden zodat zij in kunnen schuiven en niet 

genoodzaakt zijn om aan een afzonderlijke tafel te zitten 

Bericht van ds.A.Eberson: 

Bij deze willen wij jullie nogmaals bedanken voor jullie bezoek aan 

onze gemeente te Knokke. Het was een goede ontmoeting en een 

mooie eredienst. Een dank u wel voor de grote bos bloemen. 

De collecte bedroeg 180,45 euro en is voor ons plaatselijke 

kerkenwerk. 

Ds. Nietveld besluit de bijeenkomst met het lezen van “Herfst” van 

Rainer Maria Rilke (Liedboek pag. 1194)  

Na de afsluiting is bij een drankje nog gezellig nagepraat. 
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Bloemendienst Cadzand 

Geen bericht ontvangen. 

 

Bloemendienst Sluis 
 

De Kerstdrukte is weer achter de rug. 

De attenties zijn weer bezorgd in Rozenoord, verschillende leden in 

de Toren van Bourgondië en in de gemeente zelf. De snoeperij en 

mooie kerstkaart werden zeer op prijs gesteld. 

De jarigen in de laatste maanden van het jaar hebben weer een 

attentie of bloemetje gehad, het jaar 2014 is afgerond. 

We bezochten, dhr. en mevr. Herman-Herrel zij waren 45 jaar 

getrouwd en: dhr. P de Lijzer en dhr. de Dekker,  mevr. N. van Houte 

en mevr. L. Fliers. Dhr. van Belzen (nieuw ingekomen) mevr. 

Quaak- Maas, mevr. Joke du Fossé en er waren bloemen voor 

gemeenteleden in Cadzand. 

Wij hebben meerdere giften ontvangen, te weten 1 x 10 Euro, en  

2 x 20 Euro waarvoor wij u hartelijk bedanken. 

Ter ere van het nieuwe jaar 2015 wensen wij u Geluk en Goede 

Gezondheid.  
Namens de dames van de Bloemendienst: 

Rie Barendse, Jo van Deursen, Lotty den Decker Leny Jansen en 

Nelly Vercruijsse. 
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 Verjaardagen   januari-maart 2015 

 
dhr. M . J. Leenhouts 2-1-1927 Sluis 
dhr. H . A.  Toussaint 4-1-1933 Cadzand 
mw.  J . P.  Bakker - Hellemond 5-1-1933 Sluis 
mw.  C J . L . de Bruijne - Visser 5-1-1935 Sluis 
dhr.  P .M.  Faas 6-1-1934 Cadzand 
mv. M . van Hanegem - Cambier 8-1-1929 Sluis 
dhr en mevr.E . L. de Groote – Willemkens  
(50 j huwelijk) 

8-1-1965 Sluis 

mw.  A . E.  de Ruijter - Buyl 11-1-1928 Sluis 
mw.  J . A.  de Groote - van Hee 17-1-1923 Oostburg 
mw.  S . P.  de Lijser - Elfrink 17-1-1931 Cadzand 
mw.  M . C. v/d Luijster - Vasseur 18-1-1932 Cadzand 
dhr. I Risseeuw 29-1-1930 Oostburg 
mw.  W .M. Willemsen - Zonnevijlle 31-1-1924 Sluis 
mw.  E . Staal - Haak 4-2-1920 Sluis 
dhr. P . J. Bruijne 4-2-1926 Sluis 
mw.  J . S. Doornebos - Lako 5-2-1929 Cadzand 
dhr. I . J. van Dale 5-2-1933 Cadzand 
mw.  J . D .  Beun 6-2-1934 Cadzand 
dhr. J . S. Huigh 8-2-1934 Oostburg 
dhr. J . J. du Fossé 11-2-1933 Sluis 
mw.  W. Voerman - Mak 17-2-1933 Cadzand 
mw.  T . E. Luteijn - van As 18-2-1934 Cadzand 
dhr en mevr. Vercruijsse - v/d Walle 
 (50 j huwelijk) 

26-2-1965 Sluis 

dhr. J . Doornebos 26-2-1922 Cadzand 
mw.  M . C. van Dale - Adriaansen 2-3-1935 Cadzand 
Mw. J. Luteijn 13-3-1913 Sluis 
 mw.    M . M. Muckenheim - van 

Cruijningen 
19-3-1925 Cadzand 

dhr en mevr. P . M. van Eijk – Mechielsen 
(40 j. huwelijk) 

20-3-1975 Sluis 
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Uit de Kerkenraad 
Het rooster voor de kerkdiensten in 2015 is vastgesteld. Daarmee is 

een intensief voorbereidingstraject afgerond. Het is weer gelukt om 

voor de zondagdiensten voorgangers en organisten te vinden, met 

dank aan Joop Dees en Joop Basting. 

Met het geringe aantal kerkenraadsleden is het lastig om het rooster 

van dienst te vullen. Daarom is besloten om vanaf 1 januari 2015 één 

dienstdoend KKR lid op het rooster te plaatsen, die de huidige taken 

in de kerkdienst van ouderling én diaken uitvoert. Zo nodig kan een 

kerkganger gevraagd worden om even bij te springen. 

Per 01-02-2015 zal dhr. Bos aftreden als kerkenraadslid i.v.m. 

verhuizing naar het midden van het land. We vinden het fijn voor 

hem en zijn vrouw, dat ze dichterbij hun kinderen en overige familie 

gaan wonen. We zullen zijn inzet en betrokkenheid zeker missen. In 

2015 hebben we ons dan actief bezig te houden met opvullen van 

twee bestaande vacatures in de kerkenraad en einde termijn van twee 

kerkenraadsleden per 2016. Als voor de vacature- opvulling 

voldoende  gemeenteleden beschikbaar zijn, wordt voldaan aan 

landelijke regelgeving betreffende minimale bezetting van de 

kerkenraad. De voorkeur gaat uit naar aanvulling tot boven het 

minimale aantal. Daarmee kan in de kerkenraadsvergadering meer 

inbreng meegegeven worden bij te nemen besluiten. Tevens kunnen 

de werkzaamheden over meer personen verdeeld worden, waardoor 

de tijdsinvestering voor ieder van hen beperkt kan blijven. Mocht het 

niet lukken om het minimaal vereiste aantal kerkenraadsleden te 

vinden, dan kan het voortbestaan van een zelfstandige gemeente 

Zuidwesthoek ernstig in gevaar komen. 

Veel taken die nu worden uitgevoerd door leden van de kerkenraad, 

kunnen heel goed worden uitgevoerd door vrijwilligers. Daardoor 

kan de tijdsinvestering voor leden van de kerkenraad eveneens 

beperkt worden. Die vrijwilligers kunnen gemeentelid zijn, maar ook 

heel goed een familielid of bekende die bv. voor het bijhouden van 

de website -ver- buiten het gebied van de Zuidwesthoek kan wonen.  
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Naast zorgen om voldoende leden in de kerkenraad, vraagt ook de 

financiële situatie van de Zuidwesthoek om aandacht. In de maand 

januari is het weer tijd voor de actie Kerkbalans. Dan worden ook de 

acceptgirokaarten verspreid. Daarbij treft u deze keer een brief aan in 

plaats van de voorheen gebruikelijke brochure. Deze brief geeft 

specifieke informatie over de omstandigheden van de Zuidwesthoek. 

De verkoop van het kerkgebouw in Retranchement is nog niet 

afgerond. Het gesprek met de Stichting Behoud Dorpskerk heeft niet 

geleid tot een schikking, waardoor de gerechtelijke procedure verder 

gaat. De zitting zal plaatsvinden in maart 2015. 

De verbouwplannen voor ’t Zwin vragen om nader overleg met de 

gemeente Sluis, het CvK is bezig om daarvoor een afspraak te 

maken. 

De werkwijze van de bloemendienst wordt aangepast. Dat is nodig 

omdat regelmatig meerdere zondagen aaneengesloten, de kerkdienst 

in dezelfde plaats wordt gehouden. Tevens is gekeken naar de 

leeftijdsgrens. De ervaringen hebben geleerd dat 70-75 jarigen 

aangeven dat zij bloemen bij verjaardagen en een kerstattentie niet 

nodig vinden. Besloten is om in aanmerking te laten komen de 

senioren vanaf leeftijd 80 jaar, dat betreft momenteel ruim 100 

personen. 

 
Namens de Kerkenraad, Jos Bakker 
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Aktie Kerkbalans 2015 

 
 

Mijn kerk 

Voor iedereen heeft de kerk een eigen betekenis. Voor de een is het 

dat markante gebouw in de stad, voor de ander een gemeenschap van 

gelovigen. Het is de plek waar u viert en rouwt, waar u rust zoekt of 

tot bezinning komt. Waar u geïnspireerd wordt om het goede te 

zoeken of om een kaarsje aan te steken als u daar behoefte aan heeft. 

De plek waar u kunt ontmoeten. 

We steunen elkaar op belangrijke momenten in ons leven, maar staan 

ook voor elkaar klaar op een doodgewone doordeweekse dag. 

Die momenten zijn niet in geld te vertalen. Maar dat centrale punt op 

belangrijke momenten moet wel onderhouden worden. Uw kerk kost 

geld. De erediensten, de vele activiteiten, de verwarming, de 

verlichting, personeelskosten, pastorale en missionaire projecten – 

het zijn kosten die gemaakt worden om de kerkdeuren open te 

houden, en u en vele anderen welkom te heten. Daarom is er de actie 

Kerkbalans. 

Kerkbalans is een gezamenlijke actie van de Rooms-katholieke Kerk, 

de Protestantse Kerk, de Oudkatholieke Kerk, de Doopsgezinde 

Sociëteit en de Remonstrantse Broederschap. Vijf 

kerkgenootschappen die al sinds 1973 een beroep doen op de 

plaatselijke geloofsgemeenschappen voor een financiële bijdrage. 

Jaarlijks vragen zij hun leden in de tweede helft van januari gul te 

geven voor hun eigen plaatselijke kerk. 

Het is de grootste financiële inzamelingsactie van Nederland. We 

halen miljoenen op, doordat leden en vrijwilligers goed 

samenwerken. Al het geld komt ten goede aan de plaatselijke kerk. 

Een onmisbare bron van inkomsten voor een onmisbare pijler van de 

samenleving 

. 
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Met elkaar bouwen we aan onze gemeenschap 

Als u uw bijdrage schenkt aan uw  gemeente, geeft u niet alleen aan 

uzelf, maar ook aan de persoon naast u in de kerkbank, het kind in de 

kinderkring, de twijfelende buurman in de straat. 

Daarom krijgt u in de tweede helft van januari een brief op de mat. 

Het is een oproep van uw PG Zuidwesthoek voor een financiële 

bijdrage. In die brief staat concreet uitgelegd waar uw bijdrage 

precies voor nodig is en vooral ook hoe nodig uw bijdrage is. 

Hebt u eind januari geen brief ontvangen, maar wilt u wel meedoen? 

Vraag dan alsnog om nadere informatie bij een van de 

kerkenraadsleden. Daar helpt men u graag. 

 Ook de Belastingdienst helpt een handje mee 

U kunt uw bijdrage als periodieke gift geven. Dan maakt u 

gedurende vijf jaar hetzelfde bedrag over aan uw kerk, en kan dan bij 

de belastingaangifte volledig worden afgetrokken van de inkomsten. 

U hoeft dus geen rekening te houden met de drempel van 1 procent 

(minimaal € 60) en het maximum van 10 procent van het 

verzamelinkomen. Dat levert u in veel gevallen fiscaal voordeel 

op. Op www.schenkservice.nl/bereken-uw-voordeel kunt u heel 

eenvoudig uw voordeel berekenen. 

 
 

Als ik een financiële bijdrage geef aan mijn kerk, 

werk ik mee aan de mooie dingen die mijn kerk geeft. 

Dankzij mijn bijdrage is er een preek, een goed 

gesprek, hulp voor wie het nodig heeft, een warme 

kerk. Dat vind ik belangrijk.”  

 

https://www.schenkservice.nl/bereken-uw-voordeel
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Collecteopbrengsten   

oktober,november en december 2014 
 

  Kerk Diaconie  

oktober Sluis    

 Cadzand € 101,80 €  84,65  

november Sluis –  81,90 –  76,25  

 Cadzand –  49,10 –  47,50  

december Sluis – 171,90 – 152,50  

 Cadzand    

     

oktober 

november 

december 

 

Rozenoord €  48,59 

–105,25 

–  63,75 

  

     

 

Opbrengst uitgangscollectes: 

 

Datum Doel Opbrengst 

12-10-14 Kerk en Israël € 47,25 

19-10-14 Werelddiakonaat – 116,80 

26-10-14 Rondom 

Hervormingsdag 

–   34,95 

02-11-14 Voedselbank 90,25 

16-11-14 KiA 

Binnenlandsdiako

naat 

€ 35,30 

23-11-14 Eigen gemeente € 129,50 

30-11-14 Missionair Werk € 33,50 

07-12-14 Pastoraat € 47,40 

14-12-14 Ujamaa € 47,45 

21-12-14 Terres des 

Hommes 

€ 76,90 
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25-12-14 Kinderen in de 

Knel 

€ 115,00 

31-12-14 Eigen werk € 55,80 

   

  

De collecte gehouden tijdens de dienst met de VEG op 5 oktober 

heeft € 293,05 opgebracht voor de Stichting Leergeld. 

Tijdens het jaarlijkse kerstdiner heeft de diaconie € 165,00 aan giften 

ontvangen. 

Tijdens de Kerstavonddienst in Cadzand op 24 december werd er 

gecollecteerd voor de voedselbank. Dit heeft het prachtige bedrag 

van € 1138,81 opgebracht! 

In de regionale dienst in Schoondijke op 28 december was de 

collecte bestemd voor Kerk In Actie/ bestrijding Ebola. Hiervoor 

werd € 167,73 opgehaald. 

 

Collectedoelen januari t/m maart 2015  
11 januari. 

Collecte voor de bloemendienst. 

De dames van de bloemendiensten in Sluis, Cadzand en 

Retranchement bezorgen bloemen bij de zieken, jarigen en 

gemeenteleden met jubilea en nieuwe mensen in onze gemeente. Met 

Kerst en Pasen zorgen zij voor een attentie voor de ouderen in onze 

gemeente. Ook zorgen zij ervoor dat er altijd bloemen in de 

kerkdiensten op de tafel staan. 

Het geld hiervoor komt van de diaconie. Met de collecte van deze 

morgen komt er een extraatje binnen voor de activiteiten van de 

bloemendiensten. 

18 januari. 

Collecte oecumene. 

De Protestantse Kerk gelooft in de kracht van ontmoetingen tussen 

geloofsgemeenschappen, omdat dat kansen biedt om van elkaar te 

leren. In de ontmoeting zoeken we naar gezamenlijkheid en leren we 

van de verschillen. Zo'n ontmoeting krijgt nog een extra dimensie 

wanneer het plaats vindt met broeders en zusters die hun land van 
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herkomst hebben verlaten en in Nederland een nieuw bestaan 

opbouwen. In ons land zijn honderdduizenden migrantenchristenen, 

die samenkomen in meer dan duizend internationale kerken en 

migrantenkerken. De landelijke vereniging van deze kerken is SKIN, 

Samen Kerk in Nederland. Sinds 1997 fungeert SKIN onder andere 

als bruggenbouwer tussen autochtone en niet-autochtone christenen. 

De collecte is bestemd voor SKIN en andere oecumenische 

activiteiten. 

25 januari. 

Catechese en Educatie. 

Leren Geloven! 

Leren geloven kan betekenen: iemand helpen om weer vertrouwen te 

krijgen. Hoe kan een jeugdleider een jongere benaderen die in de put 

zit en leren om naast hem te gaan staan? Zodat deze jongere weer 

wat meer vertrouwen in zijn toekomst krijgt. Jeugdleiders staan er 

niet alleen voor! 

JOP, Jeugdorganisatie van de Protestantse Kerk, ontwikkelt speciale 

materialen en trainingen  om deze jeugdleiders verder te helpen. 

Natuurlijk kan JOP deze materialen niet ontwikkelen zonder de 

financiële steun van de plaatselijke gemeenten. Juist daarom is er een 

jaarlijkse collecte voor Catechese en Educatie. Een collecte waaruit 

JOP wordt ondersteund en die het mogelijk maakt  dat ook andere 

jeugdleiders gevoed worden met goede informatie, voorlichting en 

training. Want alleen met elkaar kunnen we ervoor zorgen dat 

geloven ook betekent: naast jongeren staan. 

1 februari. 

Collecte Kerk in Actie. Werelddiakonaat. 

Een kleine noot maakt het verschil. 

Illegale houtkap, een dam die de visstand tot nul reduceert, of 

inbeslagname van grond voor een rubberfabriek. Met dit soort 

problemen wordt de inheemse bevolking van Noordoost-Cambodja 

stelselmatig geconfronteerd. Ze dreigt haar natuurlijke rijkdommen 

en cultuur te verliezen door inmenging van de overheid en grote 

bedrijven. NTFP (Non Timber Forest Products), partner van Kerk in 

Actie, reikt hen de kennis en vaardigheden aan om op te komen voor 
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hun rechten en om blijvend in hun levensonderhoud te voorzien. De 

mensen krijgen hulp bij de aanleg van moestuintjes en visvijvers en 

leren hoe ze hun krachten kunnen bundelen. In vijf dorpen zijn 125 

boeren getraind om cashewnoten te verbouwen. Het bos blijft op 

deze manier voor de inheemse bevolking behouden en de boeren zien 

hun inkomen met sprongen omhoog gaan. 

8 februari. 

Collecte Protestantse Kerk. Missionair Werk en Kerkgroei. 

Help de nieuwe kerk in Noordwijk. 

Ruim twee jaar geleden werd Janneke Nijboer predikant in de 

Protestantse Gemeente Noordwijk met een speciale opdracht om de 

middengeneratie, mensen tussen 25 tot 45 jaar, te inspireren en te 

activeren voor geloof en kerk. “Deze mensen komen niet of 

nauwelijks in de kerk, maar hebben wel behoefte elkaar te vinden als 

het aankomt op de vragen van geloof en leven”. Ze bereikt hen via 

onder meer de sociale media. De community heet Windkracht 3pt0 

en is een pioniersplek van de Protestantse Kerk in Nederland. 

Activiteiten, waar mensen elkaar ontmoeten, waren onder meer een 

strandviering, gespreksavonden en een hart-en-ziel festival. 

Momenteel wordt onderzocht of de community een fysieke plek gaat 

krijgen met betekenis voor de samenleving. 

15 februari. 

Collecte voor het Ujamaa Centrum in Zuid-Afrika. 

22 februari. 

40dagentijd collecte. 

Cyclonen en overstromingen in Madagaskar. 

Jaarlijks treffen cyclonen en overstromingen de oostkust van 

Madagaskar. In tachtig dorpen in de kuststreek werk de Protestantse 

Kerk van Madagaskar aan het weerbaarder maken van 

boerenfamilies tegen de gevolgen van deze rampen. Ze introduceren 

huizen die gemaakt zijn van bamboe en gewassen die bij droogte of 

hoog water toch een redelijke oogst geven. Hierdoor zijn de families 

beter voorbereid op cyclonen en overstromingen. Als een cycloon in 

de toekomst toch een ramp tot gevolg heeft, kunnen ze er bovendien 

weer beter bovenop komen. 
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1 maart. 

Collecte Kerk in Actie. Voorjaarszendingsweek. 

Zij wil haar geloof beleven. 

Jelyn wil graag haar geloof beleven. Ze woont samen met miljoenen 

christelijke arbeiders in de Golfstaten. Daar moeten ze hard werken 

voor een schamel loon en ze voelen zich eenzaam.. 

Ze vinden maar moeilijk aansluiting bij de bestaande kerken, door 

taal- en cultuurverschillen. Het Bijbelgenootschap in de Golfstaten 

leidt de mensen uit de kerken op om Bijbelverhalen te vertellen 

volgens de methode “Simply the Story”(STS). Na het vertellen van 

het verhaal wordt er door de mensen doorgesproken over het 

persoonlijke geloof. Door de STSmethode vinden de gastarbeiders 

bemoediging en troost in de boodschap van de Bijbel. Ook Jelyn 

heeft hierdoor geleerd om het woord van God zo te delen dat het 

mensen raakt. Kerk in actie steunt het werk van het 

Bijbelgenootschap in de Golfstaten. 

15 maart. 

Collecte Kerk in Actie (Binnenlands Diaconaat) 

Zorgeloos vakantie vieren in Nederland. 

Jaarlijks organiseert Het Vakantiebureau zo'n 70 diaconale 

vakantieweken voor 2600 mensen die niet meer alleen op vakantie 

kunnen gaan. In de praktijk zijn dit grotendeels ouderen en mensen 

die zorg of begeleiding nodig hebben. Onder de naam: “vakantie met 

aandacht”geniet ook deze groep, vaak eenzame mensen van een 

welverdiende vakantie. 

22 maart. 

40dagencollecte (Binnenlands Diaconaat) 

Ontmoetingsplaats voor vluchtelingen in Utrecht. 

Bij Villa Vrede in Utrecht vinden mensen zonder verblijfsvergunning 

een plek waar ze simpelweg mogen zijn, een gezicht krijgen, zich 

veilig weten, hun sociaal netwerk kunnen opbouwen en gestimuleerd 

worden tot zelfredzaamheid. Deze groep mensen leeft een 

onzichtbaar bestaan, doordat ze geen status en vaak geen 

burgerservicenummer hebben. Dit maakt deze groep mensen tot één 

van de kwetsbaarste van de stad Utrecht. 
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29 maart. 

Palmzondag Collecte Kerk in Actie. 

Ondersteuning van jonge kerken in Bangladesh. 

De Baptistenkerk in het district Mymensingh heeft zeven jaar 

geleden de hulp ingeroepen van Taizé  broeders om jonge 

dorpskerkjes in Bangladesh te ondersteunen. Hulp bij theologische 

training van dorpspredikanten, zondagschoolwerk, alfabetisering, 

landbouwtrainingen en het verstrekken van kleine leningen en 

microkredieten voor gemeenteleden om hun inkomen te vergroten. 

Zo kunnen deze kerken geestelijk en sociaaleconomisch sterker 

worden en op eigen benen staan. 

 

 

Bericht van de voedselbank  
Op de kerstmarkt in de kerk in Retranchement hebben  

Anneke kaarten en Emmy bloempotjes verkocht voor de 

voedselbank.  

Dit heeft het mooie bedrag van 186 euro opgebracht.  

Een bijdrage aan de voedselbank in Oostburg,waar nu 46 mensen 

komen en dankbaar zijn voor de gaven.  

Bedankt namens de cliënten van de voedselbank, 

 
Nellie Spierenburg 
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Gedachtenisdienst 

 
Op 23 november herdachten we in de dienst in Cadzand, die 

gemeenteleden die in het afgelopen jaar zijn overleden. Wij noemden 

hun naam en staken voor ieder een kaars aan. In deze dienst mochten 

we als gast een aantal familieleden van de overledenen 

verwelkomen. De foto’s zijn van mevr. Jo van Deursen. 
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Oecumenische Kerstviering in Rozenoord 
Tweemaal per maand verzorgt onze gemeente samen met de Andreas 

parochie een kerkdienst in Rozenoord. De bewoners en 

belangstellenden zijn zeer oecumenisch, want of het nu een Prot. of 

een RK dienst is, ze zitten eensgezind bijeen.  

Ook in 2014 vierden we samen kerst. Pater Ignace D’Hert en ds. 

Irma Nietveld gingen samen voor in de viering. Mevr. Willy 

Kamphuis verzorgde als vaste begeleider met haar accordeon de 

muziek. Enkele trouwe kerkvrijwilligers brachten de mensen naar 

hun plaatsen terwijl de diakenen het brood en wijn (lees: druivensap) 

gereed zetten. De adventskrans stond op tafel, vertrouwde woorden 

uit Lucas 2 werden gelezen, samen zongen we kerstliederen, de 

Maaltijd van de Heer werd gedeeld. Na de dienst was er weer volop 

gelegenheid om elkaar te ontmoeten bij een kop koffie of thee.  

Mocht u niet in de gelegenheid of omstandigheid zijn onze zondagse 

diensten te bezoeken: de data en tijden van onze kerkdiensten in 

Rozenoord kunt u vinden op de achterzijde van dit kerkblad. Van 

harte welkom!  

 

 
Kerstviering Rozenoord 18 december 2014 
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Rozenoord december 2014 

 

 
 

 

 

Brief van Tiffany Hoste. 
 
Hallo allemaal,  

Het is alweer een tijdje geleden dat jullie van mij hebben gehoord. 

Toen heb ik jullie verteld dat ik binnenkort op reis zou gaan naar 

Kenia om daar met een groep Pabo studenten het onderwijs daar te 

verbeteren. Nu ik terug ben vertel ik jullie graag over mijn opgedane 

ervaringen.  

'Wauw!'. Laat ik met dat woord beginnen. Ik heb namelijk geen 

ander woord dat geschikt is om te omschrijven hoe ik me heb 

gevoeld en wat ik allemaal heb gezien in de tijd dat ik in Kenia was.  

Ik was er nog geen 24 uur of het werd al duidelijk hoe dankbaar de 

mensen zijn voor hetgeen dat ze hebben. Samen met mijn 

twinstudent, Steven Kamau (een Keniaanse Pabo student waar ik aan 
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gekoppeld was), liep ik rond over het terrein van de Pabo. Het is 

enorm groot waar alle studenten dag in, dag uit aanwezig zijn. Vol 

trots liet hij me alles zien: het blok van de eerste- en tweedejaars, 

'zijn' klas waar hij altijd les kreeg, de sportvelden, de kantine, de 

bibliotheek, de vissenfarm, de kippenfarm, de koeien die het, voor 

zijn beleving, lange gras op de sportvelden kort hielden en hun eigen 

mango boomgaard. Het duurt zo'n twee jaar in Kenia om leerkracht 

te worden. Het eerste jaar bestaat uit theorie en het tweede jaar uit 

praktijk. Ze lopen dan geen geheel schooljaar stage, maar drie keer 

een stageperiode van vier weken, telkens op een andere basisschool. 

Natuurlijk was niet alleen ik nieuwsgierig naar hem en hun manier 

van leven en studeren, maar hij ook naar mij. Ik had een aantal foto's 

meegenomen van thuis, zodat hij kon zien hoe mijn huis eruit ziet, 

mijn familie eruit ziet en wat mijn hobby's zijn. Naast het feit dat hij 

graag naar Nederland zou komen om de geit op te eten, reageerde hij 

op een enorm leuke manier op mijn foto's. Het was voor hem heel 

gek om te bedenken dat iedereen een auto heeft, dat je ouders 

gescheiden kunnen zijn, dat je niet persé drie of vier broers/zussen 

moet hebben en dat het gras hier ook daadwerkelijk groen is. Hij 

heeft me die heel middag bedankt omdat ik hem twintig foto's had 

laten zien. Probeer daar iemand uit de westerse wereld maar eens blij 

mee te maken...  

Na deze korte kennismaking gingen alle studenten en hun twin-

studenten naar de stagescholen. Voordat we vertrokken werden we 

opgedeeld in vier verschillende reisgroepen van acht studenten en 

één begeleider. Want opeens achtendertig blanken zien is nogal 

schokkend voor iemand die nog nooit een blanke heeft gezien.  

De school waar ik twee weken ging lesgeven heette Kasaini. Het is 

een enorm mooie school, met veel schilderingen aan de buitenkant, 

omringd met paarsgekleurde bomen en veel verschillende lokalen 

verdeeld over het rode zand. Samen met Steven kregen we standard 

five onder onze hoede. Dit kun je vergelijken met een groep 7 in 

Nederland. De kinderen krijgen vanaf standard three les in het 

Engels, dus de leerlingen die ik les mocht geven konden al goed 

Engels spreken.  
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We reden het terrein van de school op en uit elke hoek, vanachter 

elke heuvel, kwamen er kinderen aangerend. Gillende, kale, 

lachende, zwaaiende kinderen. Je was de bus nog niet uit of je had al 

zeker vijftien high-fives weggegeven. Alle kinderen wilden je 

aanraken, ze voelden over je armen en vonden je very smooth. 

Aangezien we met alleen meisjes waren in mijn reisgroepje vonden 

ze dat alle meisjes met de haren los looked like a princess. Alhoewel 

ze schrokken toen ze doorhadden dat ons haar vastzat aan ons hoofd! 

Het is namelijk genetisch bepaald dat het grootste deel van de 

bevolking geen haar heeft. Ze dachten dat onze blonde haren 

allemaal wonderschone pruiken waren, en die wilden ze graag even 

opzetten 

Nadat iedereen rond was geleid door haar twinstudent was het tijd 

om terug te gaan en de te geven lessen voor te bereiden. De kinderen 

bedankten ons voor ons bezoekje en wilden ons niet loslaten. Pas na 

de belofte dat we morgen zouden terugkomen mochten we de bus 

instappen.  

Na deze dag besefte ik al dat dankbaarheid en waardering één van de 

mooiste dingen in de wereld zijn. Het kleine waarmee ik deze 

kinderen en mijn twin al blij mee had gemaakt: geziene foto's, een 

lach, een aanraking en jezelf voorstellen, dat is toch prachtig? Velen 

van ons kwamen zo tot het besef dat het hebben van luxe snel went, 

maar het waarderen ervan is iets anders.  

Ik hoop jullie binnenkort allemaal persoonlijk te woord te kunnen 

staan in de kerk zelf om een nog betere en uitgebreidere indruk te 

geven van deze reis.  

Vele groetjes,  
Tiffany Hoste. 
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Gezamenlijke lunch  
 

 

Na de kerkdienst van 21 december in de 

Kogge was er een gezamenlijke lunch. Het 

was een gezellig samenzijn. Een groot 

aantal vrijwilligers hadden met elkaar een 

voortreffelijke lunch verzorgd. Het ligt in 

de bedoeling enkele malen per jaar op deze 

manier, na de dienst  samen te zijn. De 

foto’s zijn gemaakt door Joop Dees.  
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Activiteiten Zuidwesthoek 

 

Filmavonden   

 
We zijn al weer toe aan de laatste filmavond uit de serie van vier, die 

in het Zwingebouw word gehouden.  

 

Donderdag 29 januari: Hymalaya, regie Jacques Perrin en Eric 

Valli (1999). Met een adembenemend landschap als achtergrond 

vertelt Himalaya het verhaal van een concurrentiestrijd tussen een 

koppige jongeman en een trotse dorpsoudste. 

Regisseur Eric Valli kent het Dolpogebied in 

Nepal, vlakbij de grens met Tibet, al vele jaren. 

Hij leerde de taal en sloot er vele 

vriendschappen, o.a. met het dorpshoofd dat de 

rol van Tinle speelt. Onder barre 

omstandigheden werd driekwart jaar gefilmd op 

5000 meter hoogte. Naast een spannend verhaal 

is 'Himalaya' ook een historisch document dat 

het leven in deze streek vastlegt voor het in deze 

vorm verdwijnt. 

Plaats:  ’t Zwingebouw aan de Prinsestaat te Cadzand.  De 

toegang is gratis. Er is een bus voor een vrijwillige bijdrage in de 

onkosten. Voor het eerst zijn wij dit jaar namelijk verplicht 

auteursrechten af te dragen voor het vertonen van films . Inloop 

vanaf 19.00 uur waarbij koffie en thee gereed staan, aanvang 

film 19.30 uur. Na afloop is er gelegenheid om elkaars ervaringen 

uit te wisselen.  
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Schrijft u ook mee met de schrijfgroep?  

 

Iedere derde vrijdag van de maand 

in Sluis 

 

 

Als je wilt zingen zing dan mee! 
Een nieuw liedboek betekent tevens een nieuwe uitdaging. In de 

kerkdiensten breiden we geleidelijk aan ons repertoire uit. Een 

groepje enthousiastelingen komt nu ook in de week bijeen!  

Heeft u plezier in zingen en wilt u zich deze liederen snel eigen 

maken? In het Zwingebouw kunt u op woensdagochtend tussen 

10.30-11.30 uur meezingen uit het nieuwe liedboek. Van harte 

welkom!  

Info: 0117-720413 of 0117-392458  

Onderhoud Kerktuin 
Iedere eerste zaterdag van de even maanden wordt er gewerkt aan het 

onderhoud van de kerktuin.  

De eerstvolgende zaterdagen zijn: zaterdag 7 februari 2015 en 

zaterdag 4 april 2015. Aanvang 9.30 uur tot 12.00 uur. Alle helpers 

nemen zelf het tuingereedschap mee. Voor koffie, thee en koek 

wordt gezorgd. Informatie:  

Anneke van Iwaarden-Basting, tel. 0117 396022 
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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  

Bloemendienst Zuidwesthoek 

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

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

Voor Cadzand: Mevr. M.C. V.d. Luijster-Vasseur Badhuisweg 56 

4506 BC Cadzand, 0117-391492 

Voor Retranchement: Mevr. N. van Belois.  Strengweg 1a  4525 LW 

Retranchement 
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Kerkdiensten 

(in de periode 11 januari t/m 22 maart 2015) 

 
11 jan Sluis 10.00u Ds.A.Eberson, Knokke 

18 jan Sluis  10.45u Ds. I. Nietveld 

21 jan Rozenoord 14.00u RK voorganger 

25 jan Sluis 10.00u Ds. I. Nietveld 

1 feb Sluis 10.00u Ds. C de Beun, Brugge 

4 feb Rozenoord 14.00u Ds. I. Nietveld 

8 feb Sluis 10.00u nnb 

15 feb Cadzand 10.00u Ds. I. Nietveld 

18 feb Rozenoord 14.00u RK voorganger 

22 feb Sluis 10.00u Ds. I. Nietveld 

1 mrt Sluis 10.00u  H.J. vd Meulen, Koekelaere 

4 mrt Rozenoord 14.00u Ds. I. Nietveld 

8 mrt Sluis 10.00u Voorbereidingsgroep 

15 mrt Sluis 10.00u Ds. I. Nietveld 

18 mrt Rozenoord 14.00u RK voorganger 

22 mrt Cadzand 10.00u Ds. I. Nietveld 

 

Alle diensten in Cadzand: kinderkring 

 

 


