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Stenen in de vijver 

De vakantietijd geeft wat gelegenheid voor rust en bezinning. Zo ook 

voor de bladen en tijdschriften. In ‘Tijdschrift voor geestelijk leven’ 

stond een artikel met het opschrift ‘Identiteit als geschenk’, van Thijs 

Caspers. Wat is identiteit? Is dat iets wat je hebt en moet verdedigen 

en afschermen tegenover je omgeving en de ander? Of ontstaat 

identiteit juist uit interactie daarmee? En ontdek je dan in het anders 

zijn van de ander dat je in je eentje incompleet bent en toch zeker de 

waarheid niet in pacht hebt? Als je je zo van je eigen incompleetheid 

bewust bent - vraagt Thuis Caspers zich af - doet dat je dan juist niet 

uitzien naar de ander om jezelf terug te krijgen? Identiteit als 

geschenk, tot je komend in ontmoeting met anderen, bevrijdend en 

zonder dwang, waarbij je elkaar wederzijds in de ruimte zet. 

Op de tweede zondag van juli werd Mattheus 11,25-30 gelezen, 

waarin Johannes twijfelt over de identiteit van Jezus. Vanuit de 

gevangenis laat Johannes zijn leerlingen aan Jezus vragen: ‘Zijt Gij 

het die komen zou?’ Ben jij degene die we verwachten? Of moeten 

we een ander verwachten? Kortom: wie ben je, noem je identiteit: 

ben jij de messias? En dan zegt Jezus tegen de leerlingen van 

Johannes: ‘Zeg tegen Johannes wat jullie horen en zien: blinden 

kunnen weer zien en verlamden weer lopen, mensen met huidvraat 

worden gereinigd en doven kunnen weer horen, doden worden 

opgewekt en aan armen wordt het goede nieuws bekendgemaakt. 

Gelukkig is degene die aan mij geen aanstoot neemt.’ 

Jezus zegt dus niet zonder meer ‘ja, dat ben ik’ of ‘nee, dat ben ik 

niet’; hij verdedigt of bevestigt niets, sterker nog: ‘neem aan mij 

geen aanstoot’. Hij zegt wel: ‘zeg tegen Johannes wat jullie horen en 

zien ..’. Daarin komt iets van de identiteit van Jezus, van deze ander 
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aan het licht: in wat je hoort en ziet gebeuren rondom die mens, in 

zijn omgang met de behoeftige mensen van zijn tijd en plaats, 

genezend en zegenend.  

Maar dat ‘horen en zien’ waarvan Jezus spreekt vooronderstelt dat jij 

hem tegemoet gaat, dat je je zintuigen opent, jezelf open stelt voor 

een ontmoeting met hem, want anders hoor of zie je immers niets. En 

dan, als je dat doet, kan het zomaar ineen omdraaien: dan ontdek je 

aan de ander ineens als in een spiegel jezelf, je eigen doen en laten 

met alles erop en eraan. Je eigen incompleet zijn. We zijn in die zin 

allen incompleet, behoeftig, maar in de ontmoeting met de ander 

kunnen we onszelf terugvinden.  

In de verhalen van het Evangelie kunnen je Jezus ontmoeten, horen 

en zien en met hem meewandelen en met hem in gesprek gaan. En 

gaandeweg aan hem ontdekken wie jij als mens kan en mag zijn. 

Inderdaad: identiteit komt zo als geschenk van de andere kant. Een 

bewegende, groeiende en levende identiteit, die je niet vastprikt en 

vastzet maar bevrijdt naar de mens die je mag zijn, elke dag weer in 

de ontmoeting met Hem en de mensen om je heen.  

  

ds. Irma Nietveld 
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In memoriam dhr. Izaak Risseeuw 

Donderdagavond 18 mei is in de leeftijd van 87 jaar overleden dhr. 

Izaak Risseeuw. Onder warme belangstelling heeft zijn familie op 23 

mei afscheid genomen in een dienst in de aula van het crematorium 

Terneuzen. Izaak werd geboren op 29 januari 1930 te Breskens,  

zoon van Johannes Risseeuw en Jannetje de Bruijne. Al spoedig 

verhuisden zijn ouders naar de boerderij aan de Strijdersdijk te 

Cadzand en werden het land en de dieren hem van jongs af aan diep 

vertrouwd. Na de lagere school volgde hij de HBS en 

Landbouwonderwijs. Tijdens de laatste oorlogshandelingen werden 

de boerderij en schuren zwaar getroffen. Gelukkig konden de 

tientallen mensen die er schuilden een veilig heenkomen vinden, 

maar het vee kwam om. Na de oorlog moest alles weer worden 

opgebouwd, en tegelijkertijd veranderde er veel. Paarden maakten 

plaats voor motorisch aangedreven landbouwmachines, ook waren er 

minder knechten nodig. Izaak waardeerde de vernieuwing als 

verbetering: voor iedereen werd het nu beter, vond hij. Twaalf 

vredesjaren later huwde hij zijn buurmeisje Jo en kwamen zij op de 

boerderij van zijn ouders. Samen met vrouw en dochter was hij een 

tevreden mens in het land van Cadzand, genietend van de 

gezelligheid in kleine kring, een boer in hart en nieren. Toen de 

leeftijd daar was om het rustiger aan te doen namen dochter en 

schoonzoon het boerenbedrijf over. Izaak en Jo verhuisden naar de 

Badhuisweg. Dagelijks was Izaak op de boerderij te vinden voor het 

grote werk. Geleidelijk aan werden dat klusjes, werkte hij in de tuin 

met de hond bij zich en kleinzoon Bob in de buurt. Gaandeweg 

openbaarde de ziekte dementie zich en werd Izaak in november 2012 

opgenomen in de Stelle; om dichter bij hem te kunnen zijn verhuisde 

zijn vrouw naar Oostburg. Viereneenhalf jaar ontving hij dagelijks 

bezoek van zijn gezin. We zijn met onze gebeden bij zijn vrouw Jo, 
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dochter Minke, schoonzoon Hans en kleinzoon Bob. Moge hij rusten 

in vrede en zijn gedachtenis tot zegen zijn. 

In memoriam mevr. Magdalena Antonina 

Goossen-Eversdijk 

In de gezegende leeftijd van 90 jaar is overleden Lena Goossen-

Eversdijk. Zij woonde haar laatste levensjaren in Rozenoord. Ze is 

geboren te Retranchement, 17 september 1926, in een groot, arm 

maar warm gezin: vader Leendert Eversdijk en moeder Dina de Meij, 

10 meisjes en 3 jongens, waarvan Lena het 7
de

 kind was. Ze was een 

mooi maar stil meisje, wat verlegen en altijd op de achtergrond, en 

kon genieten van de kleine dingen, eigenschappen die haar hele 

leven kenmerkten. Ze huwde Pieter Willem Goossen. Vanwege de 

woningnood na WO II betrokken ze een deel van woning aan de 

Prinsestraat in Cadzand. Enkele verhuizingen later woonden ze 

uiteindelijk aan de Erasmusweg. Samen kregen ze 2 dochter, 3 

kleinkinderen en 4 achterkleinkinderen. Piet was aanvankelijk 

landarbeider en later werkzaam in de bouw, Lena werkte op diverse 

adressen in de huishouding. Ze hield van buiten zijn, wandelen over 

de duinen, fietsen, bloemen en plantjes verzorgen en siertuinen 

kijken, nuttig handwerken en uitstapjes maken samen met haar 

zusjes. Na een huwelijk van 60 jaar overleed Piet. Enkele jaren later 

verhuisde Lena naar Rozenoord, waar ze zich geleidelijk aan thuis 

ging voelen. Ze nam graag deel aan de diverse activiteiten, 

waaronder de kerkdiensten en uitstapjes en blonk bij 

handvaardigheden uit in haar verfijnde en kunstzinnige motoriek. 

Een half jaar terug kreeg ze op haar gang een nieuwe 

overbuurvrouw: haar zus Greta. Samen hebben ze nog een mooie tijd 

gehad. Vanaf april dit jaar begon haar gezondheid te haperen en nam 

geleidelijk verder af. Ze overleed in de vroege ochtend van 20 juni in 
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haar appartement in Sluis. Een lieve zorgzame vrouw, moeder, zus 

en oma die altijd eerst aan een ander dacht en dan pas aan zichzelf. 

De afscheidsbijeenkomst werd gehouden op 26 juli in het 

crematorium Terneuzen. Gedenken we in onze gebeden haar 

kinderen Ina en Rudie, Susie en Ids, haar zus Greta, klein- en 

achterkleinkinderen Jean Jacques, Alexandra en André, Joyce en 

Daniël, Finn, Rune, Jasmijn, Sijmen. Moge zij rusten in vrede en 

haar gedachtenis tot zegen zijn. 

 Ds I. Nietveld 

 

Verjaardagen  26 juli t/m 7 september 2017 

Mw. J.C. van Houte- Provo  Cadzand 26-7-1932 

Mw.H. Aalbregtse-Krane  Sluis  9 - 8-1929 

Mw.W.P. van Opdurp-Bondewel Sluis  20- 8-1927 

Mw. S.A. Bertou- van Dale  Cadzand 21-8-1935 

Dhr. P.W. Leenhouts   Cadzand 24-8-1925 

Mw.J. ter Haar- Fieten   Sluis  25-8-1927 

Mw. S.M. Risseeuw- le Clercq  Retranchement 25-8-1934 

Mw. D.J. Tack    Cadzand 26-8-1930 

Mw.J.L.M. Scheerens- van Halst Sluis  27-8-1935 

Mw. C. Robijn- Focke   Cadzand 30-8-1937 

Dhr. R.J. van de Luijster  Cadzand 31-8-1933 

Mw. J.E. van Cruijningen-Dekker IJzendijke 6-9-1930 

 

Huwelijksjubilea: 

Dhr. en mevr. de Ket- Esseling  Sluis 35 jr 20-8-1982 

Dhr. en mevr. van Keulen-Viane Sluis 50 jr 7-9-1967 
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Bloemendienst Cadzand  

In de afgelopen periode werden bloemen bezorgd bij: 

Mevr. Muckenheim - van Cruijningen , Dhr. van Cruijningen , Dhr. 

Riemens , Dhr. de Die, Mevr. Buijze , Mevr. Swenne , Mevr. van 

Holland - Barth , Mevr. Risseeuw - Kools , Mevr. Voerman , Mevr. 

de Gardeijn - de le Lijs , Fam. Beaufort. 

Wij ontvingen giften van € 5 en € 10, waarvoor hartelijke dank. 

 

Bloemendienst Sluis  

 

Tot nu toe zijn we allen verrast door heel mooi weer, het was warm, 

voor sommigen zelfs te veel van het goede. 

Nu maar hopen dat al dat mooie weer nog niet op is want de school 

vakantie begint nu pas voor de lagere scholen. 

 

In de afgelopen periode hebben we meerdere mensen bezocht en een 

bloemetje gebracht. 

 

Dhr. Malcorps, Mevr. Ruiterman-Havers, 

Dhr en Mevr. Martin-Timmers waren 55 jaar getrouwd. 

Dhr. Rosseel, Dhr. De Gardeijn 

Dhr en Mevr. Van Melle-Lucieer waren 50 jaar getrouwd. 

In de maand Juni, Mevr.Leenhouts, Mevr. Focke- Schrier, Mevr. 

Brugge-de Brauwer, 

Mevr. Hoste-Dierkx en Mevr. Versprille-de Voldere. 

Mevr. Vos heeft haar 100ste verjaardag gevierd. 

 
Allen van Harte Gefeliciteerd namens de dames van de 

Bloemendienst. 
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Wij hebben weer meerdere giften mogen ontvangen te weten,  

1x 10 Euro, 1 x 25 Euro en 1 x 20 Euro, onze hartelijke dank 

daarvoor. 

 

Wij wensen een iedereen nog een mooie zomer toe, Met een 

vriendelijke groet van Rie Barendse, Jo van Deursen en Nelly 

Vercruijsse. 
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Uit de kerkenraad 
 

De kerkenraad vergaderde op 22 mei 2017 en 10 juli 2017, 

besproken werd: 

 

jaarrekening 2016 en begroting 2018 CvK en Diaconie  

De jaarrekening 2016 van CvK en Diaconie  zijn vastgesteld. 

De begroting  2018 van de Diaconie behoeft nog enkele kleine 

aanpassingen. 

De begroting CvK 2018 toont opnieuw een negatief saldo, naar 

aanleiding daarvan wordt opgemerkt dat in 2017 opnieuw een 

dalende lijn te zien is in de vrijwillige bijdragen via Kerkbalans.  

 
Brede bijeenkomst classis d.d. 08-06-2017  

Vanuit de ZWH zijn daarbij aanwezig geweest, J. Dees, mw. W. 

Prins, ds. I.Nietveld. 

Besproken werden de voorstellen tot aanpassingen van de Kerk Orde  

vanuit “Kerk 2025” 

Deze voorstellen dienen verder doorgesproken te worden in de 

komende vergaderingen van de kerkenraad. 

 

Beleidsplan 2017 

Er wordt gewerkt aan de voorbereidingen, na de zomer gaan we 

verder. 

Het Diaconale plan/beleid werd gepresenteerd en is besproken.  Het 

plan is zeer verhelderend, vraagt nog om enkele kleine aanpassingen.  

Jeugdwerk- contact met scholen: het is tot nu toe niet gelukt om tot 

een afspraak te komen tussen leerkracht en predikant. Inmiddels is 

bekend geworden dat godsdienstig vormingsonderwijs op de school 

in Cadzand vervalt per nieuw schooljaar. 

 

Orgel Cadzand 

sinds 2015 is een commissie actief die zich bezighoudt met 

onderzoek naar mogelijkheden voor vervanging of restauratie van het 

kerkorgel. Tijdens dit onderzoek is bekend geworden dat het 
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bestaande orgel, naar verwachting nog een levensduur heeft van 5- 

10 jaar. 

Gezien de onzekere toekomst van de gemeente Zuidwesthoek, is het 

naar mening van de kerkenraad niet verantwoord om momenteel een 

fors bedrag te investeren in het orgel. 

In de komende jaren kan meer duidelijkheid ontstaan over de 

toekomst van de gemeente. Als daarover meer bekend is, dan kan 

desgewenst opnieuw bekeken worden welke mogelijkheden er zijn 

m.b.t. het orgel. De gegevens die in de afgelopen periode 

beschikbaar zijn gekomen, zijn waardevol bij eventuele 

vervolgactiviteiten.   

Tot nader order zijn de activiteiten van de orgelcommissie beëindigd. 

De kerkenraad heeft naar de leden van de commissie waardering 

uitgesproken en hartelijke dank voor  de inzet en verrichtte 

werkzaamheden tot nu toe.  

 

 Regelzaken 

 Startzondag: regionaal wordt in Aardenburg op 17 september een 

“na- zomerdienst” gehouden. Voor deze  dienst wordt 

medewerking gevraagd van ZWH. 

 plaatselijk kan dan startzondag gevierd worden, de datum voor  

ZWH wordt vastgesteld op       24-09-2017, aansluitend wordt 

een gezamenlijke lunch gehouden. 

 Voorbereiding op 28 augustus a.s. voor de  gezamenlijke dienst 

met VEG d.d. 1 oktober 2017, de deelname vanuit de 

Zuidwesthoek wordt vastgesteld. 

 gepland onderhoud aan de kerk Cadzand: schilderwerk aan een 

pilaar, dak en zinkwerk consistorie, stenen uithakken en opnieuw 

voegen noordzijde kerk. Uitvoering in najaar 2017 door fa 

Leenhouts voor het metselwerk, lood en zinkwerk door een 

bekende firma. Totaalkosten €18.000. Dit bedrag is passend 

binnen de begroting. 
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Ochtendgebed 

Ik open mij                                                                                                                                                                                                            

voor U, mijn God                                                                                                                                                                                            

opdat uw Geest kan dalen                                                                                                                                                                          

en in mij worden                                                                                                                                                                                           

tot mijn eigen adem.                                                                                                                                                                                       

Ik open mij                                                                                                                                                                                                     

opdat de kracht                                                                                            

van wat U blijft bewegen                                                                                                                                                                                

mij richting geeft.  

Ik open mij                                                                                                                                                                                                     

opdat uw wind                                                                                                                                                                                              

mij schonen zal                                                                                                                                                                                              

in alle hoeken van mijn hart,                                                                                                                                                                     

tot in de diepten                                                                                                                                                                                            

waar ik zelf niet ga. 

Ik open mij                                                                                                                                                                                                       

opdat uw liefde                                                                                                                                                                                           

mij bezielen zal                                                                                                                                                                                            

en zo uw eigen Geest                                                                                                                                                                                   

in mij de woorden vindt                                                                                                                                                                              

waarmee mijn hart en ziel                                                                                                                                                                          

over uw schepping waakt. 
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Collecten 

Collecte opbrengsten in de maanden mei en juni 2017 

   Kerkrentmeesters  Diaconie 

Mei      Cadzand €      --    €   -- 

                  Sluis -       89,80   -    71,75 

      Rozenoord -       15,65    

Juni         Cadzand -     308,50   -   267,15 

      Sluis  -      27,45   -   23,05 

     Rozenoord -      47,10 

De collecte gehouden tijdens de gezamenlijke dienst met de VEG 

was bestemd voor activiteiten in “De Stelle”, en heeft € 440,60 

opgebracht. 

Opbrengst uitgangscollectes.      

Opbrengst uitgangscollectes.      

14.05.2017 Noodhulp giftenadvies.   €   22,75                                                                          

21.05.2017 Activiteiten in de Stelle.  -    49,70                                                                           

28.05.2017 Eigen werk.    -    76,00                                                                                   

04.06.2017  KiA Zending.    -   101,50                                                                

11.06.2017 KiA Werelddiaconaat.   -    51,00                                                                

18.06.2017 KiA Binnenlandsdiaconaat.  -    27,90                                                                     

25.05.2017 Onderhoud gebouwen.   -  355,80
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Collectedoelen voor de uitgangscollectes van 22 juli 

t/m 10 september 2017 

Op zondag 23 juli is de uitgangscollecte bestemd voor de 

Voedselbank. 

We ondersteunen het uitdeelpunt in Oostburg. Velen van u brengen 

iedere eerste zondag van de maand goederen mee voor de 

voedselbank. Dat wordt zeer op prijs gesteld. Nu collecteren we, 

zodat er bv. kaas, of vleeswaren gekocht kunnen worden om in elk 

pakket te stoppen. Dit zit nooit in de standaard pakketten. Uw gift is 

heel welkom. 

Op zondag 30 juli hebben we een regionale dienst in Cadzand. 

Het doel van de uitgangscollecte is nog niet bekend. 

Op zondag 6 augustus is de uitgangscollecte bestemd voor de 

Jeugdraad. 

Op zondag 13 augustus is de uitgangscollecte bestemd voor de 

Stichting Leergeld. 

De gezamenlijk Stichtingen Leergeld zetten zich in voor kinderen in 

de leeftijd van 4-18jaar uit gezinnen die het financieel niet breed 

hebben. Voor deze kinderen maakt de Stichting het mogelijk om mee 

te doen aan wat in onze samenleving als normaal beschouwd wordt: 

lid zijn van sport- of hobbyclub, met het schoolreisje, een fiets te 

hebben of een computer voor je huiswerk. 

Op zondag 20 augustus is de uitgangscollecte bestemd voor het 

onderhoud van de gebouwen. 
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Op zondag 27 augustus is de uitgangscollecte bestemd voor 

Stichting Pardoes. 

Villa Pardoes ontvangt jaarlijks 400 gezinnen met een ernstig, 

mogelijk levensbedreigend ziek kind. Dankzij uw steun beleven zij 

een onvergetelijke vakantie waarin het ziek zijn even naar de 

achtergrond verdwijnt en dat is fantastisch. 

Op zondag 3 september is de uitgangscollecte bestemd voor 

Missionair Werk en Kerkgroei. 

Met de opbrengst van de collecte steunt de Protestantse Kerk 

pioniersplekken als Kloosterwelle, waar mensen samen komen en het 

geloof delen. 

Op zondag 10 september is de uitgangscollecte bestemd voor de 

Zonnebloem. 
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Computertijdperk 

De niet genoemde massamens, Product van de tijd 

Een nummer in het computer brein, lijkt een bijkomstigheid. 

Een stofje in het zonnelicht, een splinter in de tijd. 

Totdat God hem bij name roept, en hij zijn God belijdt. 

Dan treedt de nu geroepen mens, verrassend aan het Licht: 

Hij krijgt gestalte , stem en kleur, en draagt de dure plicht: 

Een eenling Kind van God te zijn waar hij zijn werk ook doet. 

En van een wijselijk massa mens, wordt hij een mens met moed! 

Die in de splinter van de tijd : Die hij op aarde heeft, 

het levend - makend woord uitdraagt; dat mensen namen geeft. 

Want de door God geroepene, die eerst zichzelf slechts zag. 

Groeit dan naar God en mensen toe reikhalzend naar de dag. 

Waarop God hem weer roepen zal, en op een witte steen, 

een naam geeft, die voor eeuwig is ; Bekend bij God alleen. 

 

Co 't Hart 

ingezonden door mevrouw M . Quaak - Scheele  
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“Waar komen wij vandaan” 
 

 “Waar komen wij vandaan” is het thema van de expositie in de 

Dorpskerk, die gehouden wordt door de deelnemers van de 

Kunstkring Cadzand. Op diverse wijzen en met uiteenlopende 

materialen tonen de kunstenaars hun persoonlijke binding of die van 

andere inwoners, met West Zeeuws Vlaanderen.  

 

“Waar komen wij vandaan” is ingegeven door de landelijke 

herdenking van 500 jaar Reformatie. In estafette vorm wordt hieraan 

per provincie een maand lang aandacht gegeven. In augustus is de 

beurt aan Zeeland. 

Eind oktober 2017 is het precies 500 jaar geleden dat Maarten Luther 

zijn 95 stellingen spijkerde op de deur van de slotkapel in 

Wittenberg. In de jaren die volgden werd de nodige strijd geleverd.  

Grote groepen mensen sloegen op de vlucht op zoek naar een veilig 

onderkomen elders. Hier in de omgeving vonden bijvoorbeeld 

Hugenoten een veilige plek. Mensen kwamen o.a. vanuit Spanje en 

Frankrijk naar West-Zeeuws Vlaanderen. Lang niet allen trokken 

verder. Degenen die bleven pakten in hun nieuwe thuisland 

uiteindelijk het leven weer op. Zij werden op hun beurt voorvaderen 

van deze streek. Dat is tot op de dag van vandaag terug te zien o.a.  

in Frans klinkende achternamen. Deze namen kunnen eveneens 

afkomstig zijn van Belgische of Franse vluchtelingen uit WO I, die 

na de oorlog hier zijn gebleven. 

Nu nog steeds ervaren we dat van her en der mensen besluiten om in 

onze streek te komen wonen. Pensionada’s of werknemers van elders 

aangetrokken, maar ook forenzen die in België werken en hier in de 
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dorpen wonen. Daarmee verandert opnieuw het nodige in de 

volkssamenstelling.  

 

Naast de kunstwerken zijn bij de expositie verhalen te lezen van 

huidige inwoners van Cadzand en omgeving, over hun namen en 

herkomst. 

 

De expositie is te bezichtigen van 22 juli t/m 25 augustus, dagelijks 

van 14.00 – 17.00 uur 

 

Zomerzangavond te Breskens  

Op zaterdag 22 juli is er weer een zomerzang avond in de SOW kerk 

aan de Dorpsstraat te Breskens. Deze begint om 19.30 uur, toegang 

gratis. 

Een avond vol samenzang van bekende liederen. Het Bressia Kwartet 

zingt en het geheel wordt begeleid door Akko de Feijter op orgel en 

Ariëtte Robinson-de Feijter op dwarsfluit. 

Kortom een avond om niet te missen!! 

Aan de uitgang wordt een collecte gehouden voor het vele en mooie 

werk van de Belgische organisatie JOB, wat betekent JONGEREN 

OPVANG BAIA MARE in Roemenië. 

We sluiten de avond af met een drankje, tegen geringe vergoeding. 

 

U bent welkom! 
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Sinds 1989 organiseert de stichting Zomeravondconcerten aan 

Zee prachtige concerten. Als locatie zijn de eeuwenoude kerkjes 

in Cadzand, Retranchement, Nieuwvliet, Groede, 

Waterlandkerkje en Aardenburg gekozen. Het aanbod van 

concerten is klassieke muziek door jonge professionele musici. 

De activiteiten vinden plaats op de woensdagen in juli en 

augustus. 

 

Woensdag 26 juli, 20.00 uur. N.H. kerk, Prinsestraat 17, 4506 

AG Cadzand. ENSEMBLE ISABELLA. 

ENSEMBLE ISABELLA wordt gevormd door Lisa Dunk, sopraan, 

Marie Verstraete, vedel en blokfluiten, Claire Piganiol, harp, 

organetto en blokfluiten. Het ensemble is gepassioneerd door muziek 

uit de middeleeuwen en renaissance. 

Ensemble Isabella presenteert deze bekoorlijke muziek met rijk 

gevarieerde combinaties van vocale en instrumentale kleuren 

(harpen, vedel, organetto en blokfluit). 

Dit programma portretteert de late middeleeuwen aan de hand van 

diverse taferelen, onder andere levendige jachtscènes uit 14e-eeuwse 

handschriften, markt-roepen uit het 16e-eeuwse Italië en muziek bij 

grandioze feesten. 

 

Woensdag 16 augustus, 20.00 uur. N.H. kerk, Prinsestraat 17, 

4506 AG Cadzand. 

ROFFA TANGO TRIO. 
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Anke Steenbeke (piano), Simone van der Weerden (bandoneon) en 

Alexander Vocking (contrabas). In 2013 werd ‘Roffa Tango Trio’ 

opgericht. Ze maken eigen arrangementen, onder meer van muziek 

van de vernieuwende Astor Piazzolla én componeren hun eigen 

nummers. Het uitgangspunt van hun muziekproject ‘blijft’ dan ook 

het creëren van nieuwe muziek en het verder blijven bouwen aan 

eigen composities rekening houdend met de karakteristieke 

eigenschappen van ieder zijn eigen instrument. 

Programma: Composities van onder anderen Julian Peralta 

(Astillero)(1974), Ástor Piazzolla (1921-1992), Fernando Otero 

(1972) en Julián Plaza (1928-2003) 

Toegang € 10.00 p.p., kinderen tot 12 jaar gratis (onder 

begeleiding).In de pauze van het concert bieden wij u gratis koffie, 

thee en frisdrank aan. 

Kaarten uitsluitend verkrijgbaar aan de kassa vanaf een half uur voor 

aanvang. Meer informatie www.zomeravondconcertenaanzee.nl. 

Kerktuinonderhoud Cadzand 

Beste mensen, 

Graag nodigen wij u uit om zaterdag 29 juli (i.v.m. Dorpsfeest op 3 

aug. en SCC markt op 5 aug.) om 9.30 uur te helpen in de kerktuin. 

 

Om 9.30 u. beginnen we, om 10.30 u drinken we koffie/thee in ’t 

Zwin en om 12.00 u. stoppen we. Noteert u vast de zaterdagen voor 

de rest van het jaar: 7 oktober en 2 december 

Bij voorbaat dank voor de hulp.  

Hartelijke groet, Anneke van Iwaarden-Basting tel. 396022 
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Vervolg adressen: 

 
Diakenen: 

Mevr. W.W. Prins 

Dinsdagstraat 41 4524 AM Sluis, 0117-462163 

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

St. Jansstraat 2 4524 AJ Sluis 0117-461465 

Rekeningnummers  

Diakonie  NL47 RABO 0147 8024 74 

Kerkrentmeesters:  NL 18 RABO  01478293 80  

Koster/beheerders 

Sluis, Multifunctioneel Centrum De Kogge,  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 Mevr. J. van Deursen 

0117- 462217, Mevr. N. Vercruijsse, St. Pieterstraat 19, 4524 AG 

Sluis tel.nr 0117461385. 
 

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 23 juli t/m 17 september 2017 ) 

 
23-7-2017 9.30 u Cadzand ds.I.J. Nietveld 

 
11.00 u Cadzand Duitstalige dienst 

30-7-2017 10.00 u 
Cadzand 
regionale 

ds. I.J.Nietveld/pf   
tweetalige dienst 

 6-8-2017 9.30  u Cadzand ds. A. Poldervaart 

 
11.00 u Cadzand Duitstalige dienst 

13-8-2017 9.30 u Cadzand  ds. de Beun 

 
11.00 u Cadzand Duitstalige dienst 

20-8-2017 9.30 u Cadzand ds. I.J. Nietveld 

 
11.00 u Cadzand Duitstalige dienst 

27-8-2017 10.00  u Cadzand 
ds. I.J. Nietveld en 
pf tweetalige dienst 

     3-9-017- 
 

Sluis ds. I.J. Nietveld 

10-9-2017 
 

Sluis/De kogge 
ds. I.J. Nietveld 
zonnebloemdienst 

17-9-2017 Regionale 
dienst 

Aardenburg  

2-8-2017 
 

Rozenoord ds. I.J. Nietveld 

16-8-2017 
 

Rozenoord R.K.viering 

30-8-2017 
 

Rozenoord R.K. viering 

13-9-2017  Rozenoord Mw. E Reijnhoudt 

    

   


