Programma Kerk Xtra
Seizoen 2022-2023

PKN Gapinge

PKN Kleverskerke

PKN Vrouwenpolder GKV Vrouwenpolder

PKN Serooskerke
PKN Veere

Voorwoord
We zijn onderweg. Altijd onderweg, naar morgen, naar de toekomst,
op zoek naar een tent, een woning, een burcht.
Samen zijn we onderweg, een levenslange zoektocht.
Op zoek naar ons zelf, naar de ander en soms speurend naar de Ander.
Zoekend naar piketpaaltjes, wegwijzers, richting gevers, de bron en het
doel van ons bestaan.
Een levend woord.
Doe recht en heb lief.
Samen op weg om gemeente te zijn, wetend dat we gaan onder de
hoede van de Eeuwige en met de naam van Jezus Messias.
We hebben elkaar nodig op deze reis. En daarom nodigen we u en jou
van harte uit om deel te nemen aan een van de activiteiten van
KerkXtra die we ook dit jaar weer aanbieden als voedsel , leeftocht
voor onderweg.
Ga je mee? We kijken naar je uit.
Namens de PKN kerken van Gapinge, Kleverskerke, Serooskerke, Veere
en Vrouwenpolder en de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt te
Vrouwenpolder
Han Lobbezoo,
voorzitter KerkXtra

Commissieleden en contactpersonen
Gapinge PKN
Maatje Reynierse
maatjerey@zeelandnet.nl

tel. 591836

Kleverskerke PKN
Petra van den Berge
tel. 06-13167690
pvandenberge@zeelandnet.nl
Serooskerke PKN
Han Lobbezoo
hankie@zeelandnet.nl

tel. 592033

Veere PKN
Heleen Boone
tel. 501794
heleen_boone@hotmail.com
Vrouwenpolder PKN
Elly Wisse
ellywisse@zeelandnet.nl

tel. 592819

Vrouwenpolder GKV
Kees de Putter
tel. 594693
putterkeesde@hotmail.com

Gapinge:
Torenkerk, hoek Dorpsstraat/Schotsehoek
Adressen kerken / bijgebouwen
Kleverskerke
Gapinge
Dorpsstraat 25
Torenkerk, hoek Dorpsstraat/ Schotsehoek
Serooskerke:
Kleverskerke
Johanneskerk,
Noordweg 3 25
PKN kerk, Dorpsstraat

Serooskerke
Veere:
Johanneskerk, Noordweg 3
Kleine Kerk, Kapellestraat 27

Veere

‘de
Korenmaat’,
Kerkstraat 6
Kleine
kerk, Kapellestraat
27

tel. 591664

tel. 06-48001889
tel. 501436

tel. 501436

‘de Korenmaat’ , Kerkstraat 6
Vrouwenpolder:
Vrouwenpolder
Pelgrimskerk, Fort den Haakweg 4

Pelgrimskerk, Fort de Haakweg 4

tel. 593353

tel. 593353

‘de
Fort,den
Haakweg
2
‘deOntmoeting’,
Ontmoeting’
Fort
den Haakweg
2tel. 593353
tel. 593353
e-mail commissie Kerk Xtra: kerkextra@gmail.com
Kerk Xtra is een uitgave van
de commissies Kerk Xtra
van de Protestantse Gemeenten
Gapinge, Kleverskerke, Serooskerke, Veere en Vrouwenpolder
en Gereformeerde kerk vrijgemaakt Vrouwenpolder

1. Gesprekskring over de brief van Jacobus
In de derde week van september start op dinsdag 20 september om
19.30 uur de gesprekskring over de brief van Jacobus o.l.v. dominee
Rob Poesiat.
Op de eerste avond zullen de data van de volgende avonden met
elkaar worden afgesproken.

Datum:
Tijd:
Plaats:
Leiding:
Contactpersoon:

dinsdag 20 september 2022
19.30 uur
PKN kerk, Kleverskerke
Rob Poesiat
Krijnie Hoek

Voor deze activiteit graag opgeven via de mail bij Krijnie Hoek:
krijniehoek@zeelandnet.nl, graag vermelden uw naam/namen,
telefoonnummer en woonplaats.

2. Antisemitisme
Heeft u ook lang gedacht dat klassiek antisemitisme niet meer kon
bestaan nadat het voor en in de Tweede Wereldoorlog tot zijn uiterste
was gedreven? Jammer genoeg, het bleek een misvatting, het spook
heeft zijn absurde kop weer opgestoken.
Wim Kuijpers, historicus en vrijwilliger bij het Etty Hillesum Huis in
Middelburg, zal verschillende achtergronden van de lange historische
traditie van het antisemitisme schetsen.
Een gang vanaf vroege godsdienstige wortels via de omschakeling naar
een biologische ‘rassen’-grondslag in de 19de eeuw naar de volledige
uitroeiingspolitiek van het Nationaalsocialisme. En, helaas, de tijd
daarna ... Vanzelf komen daarbij ook politieke en maatschappelijke
mechanismen aan de orde waarin het antisemitisme functioneert. Etty
Hillesum noemde antisemitisme “een ziekte van de ziel”. Van de ziel
van de antisemiet dan vooral, die aangetast is door een ongebreidelde
haat. Zij meende dat je aan die haat zijn werking moet ontnemen door
je er tegenover de antisemiet onafhankelijk van te maken. Een
idealistische en mooie, maar moeilijke opgave. Eentje die dicht bij het
toekeren van de andere wang staat (Lucas 6:27-30). Om zo ver te
komen – zal dat ons ooit lukken? – is het behulpzaam om de politieke,
maatschappelijke en culturele haat van het antisemitisme te
doorgronden als een erfgoed van de geschiedenis van Europa.
Datum:
Tijd:
Plaats:
Leiding:
Contactpersoon:

dinsdag 25 oktober 2022
20.00 uur
Johanneskerk, Serooskerke
Wim Kuypers, historicus
Han Lobbezoo

3. Film: Kapsalon Romy
De film is gebaseerd op het gelijknamige kinderboek van Tamara Bos.
Romy is de kleindochter van oma Stine, die een kapsalon runt. Stine
wordt door haar (pas gescheiden) dochter Margot gevraagd om na
school op Romy te passen, omdat Margot weer meer moet werken.
Romy vindt dit niet leuk, maar komt er langzaam achter dat haar
Deense oma een geheim heeft: ze is eigenlijk heel vergeetachtig, en dit
betekent dat Stine niet alleen voor Romy moet zorgen, maar Romy ook
voor haar oma. En dat vindt ze wel leuk, waardoor de relatie tussen
oma en kleindochter helemaal opbloeit. Kapsalon Romy begint heel
vrolijk, ondanks dat er een scheiding van ouders aan de basis staat van
de opgewekte scènes met Romy en Stine. Terwijl voor de (volwassen)
kijker al snel duidelijk is dat er iets goed mis is, wordt de werkelijke
ontdekking daarvan lang uitgesteld omdat Mischa Kamp en Tamara
Bos het perspectief van Romy altijd vasthouden. Pas als het woord
“alzheimer” valt, verandert de toon van de film langzamerhand en
maakt de onschuldige vrolijkheid steeds meer plaats voor verdriet.
Ondanks de zware thema’s -scheiding en dementie- een energieke,
inspirerende en bovenal eerlijke film.

Datum:
Tijd:
Plaats:
Leiding:
Contactpersoon:

vrijdag 4 november 2022
20.00 tot 22.00 uur
Johanneskerk, Serooskerke
Leny en Izaäk Geschiere
Han Lobbezoo

4. Boekbespreking
De Trooster en Wees onzichtbaar zijn de titels van boeken die we de
laatste jaren hebben besproken. Ook voor dit jaar zal gekozen worden
voor een boek dat voorkomt op de longlist of shortlist van de Libris
Literatuur Prijs.
De Libris Literatuur Prijs is een jaarlijkse prijs voor het beste
Nederlandstalige literaire fictieboek uit het voorgaande kalenderjaar.
De prijs is genoemd naar de sponsor Libris en is gemodelleerd naar de
Booker Prize. Na een selectie van achttien titels worden zes titels
genomineerd voor de shortlist.
In 2021 is Cliënt E. Busken van Jeroen Brouwers door de jury van Libris
Literatuur Prijs 2021 uitgeroepen tot beste Nederlandstalige roman
van het jaar.
De datum en tijd van de boekbespreking en de titel van het boek zal te
zijner tijd nader worden bekend gemaakt.

Datum:
Tijd:
Plaats:
Leiding:
Contactpersoon:

nader te bepalen
nader te bepalen
Torenkerk, Gapinge
Mineke de Visser
Han Lobbezoo

5. Evensong
Dit jaar willen we in de Adventstijd weer een Evensong houden.
Samen bekende en minder bekende adventsliederen zingen volgens de
Engelse traditie.
Een gelegenheidskoor zal de liederen van tevoren instuderen en ons
helpen om de juiste wijs te zingen.

Datum:
Tijd:
Plaats:
Organist:
Contactpersoon:

vrijdag 9 december 2022
20.00 uur
Torenkerk, Gapinge
Alexander Koole
Heleen Boone

6. Film: Chocolat
Dit wordt weer: de lekker eten, elkaar ontmoeten, en een mooie film
kijken-avond.
Eerst de film. Het is 1959. In het Franse dorpje Lansquenet heeft de tijd
stilgestaan en is iedereen gegrepen door de dagelijkse sleur. Daartoe
behoort ook de gang naar de kerk. En als zich iets ongewoons
voordoet, dan wordt verwacht dat je dat negeert. De graaf van
Reynaud is de zeer conservatieve burgemeester van het dorpje en
zorgt ervoor dat alles naar zijn hand verloopt.
Vlak voor vastentijd komt op een winderige zondag de mooie, jonge
Vianne Rocher (Juliette Binoche) met haar dochtertje in het dorp. Ze
wil een chocolaterie openen en huurt een oude leegstaande patisserie
van de oude vrouw Armande Voizin (Judi Dench). Alle dorpsbewoners
zijn wel nieuwsgierig wat er gaat komen. Maar het openen van een
chocolaterie zo vlak voor vastentijd wordt als ongepast gezien. Echter,
Vianne blijkt over een magische gave te beschikken om voor elke
inwoner de juiste soort chocolade te kiezen.
Chocolat is een film over vriendelijkheid en tolerantie, waarbij we onze
goedheid niet afmeten aan hoe streng we zijn voor onszelf maar juist
aan wat we verwelkomen en omarmen.
De saaiheid van het dorpje wordt perfect in beeld gebracht door de
gebruikte kleurloosheid in de film. Kleur wordt gebracht door Vianne
en haar chocolaterie. We zien dan ook hoe Vianne in een felgekleurde
rode jas in het dorpje arriveert. En langzaam tijdens het verloop van de
film krijgt het dorpje kleur.
Iedereen die zich voor deze film opgeeft, brengt een aantal lekkere
hapjes mee of iets te drinken zodat we er met zijn allen een feestmaal
van kunnen maken.

Voor de chocolat bij de koffie en thee staat er een keur van h(eerlijke)
soorten klaar uit de Wereldwinkel die u kunt kopen voor ca 3 euro.
Programma:
18.45 uur
inloop met meegebrachte spijzen en dranken.
De kerk zorgt voor water, koffie, thee.
19.00 uur
gezamenlijke maaltijd
19.45 uur
start film
20.30 uur
pauze met koffie en thee
22.00 uur
nabetrachting (en inpakken van de restjes)

Datum:
Tijd:
Plaats:
Leiding:
Contactpersoon:

vrijdag 20 januari 2023
18.45 tot ongeveer 22.00 uur
Johanneskerk, Serooskerke
Leny en Izaäk Geschiere
Han Lobbezoo

7. Muzikale avond met The Sunshine Cleaners

De Sunshine Cleaners zijn een Middelburgs folktrio, ze spelen op
Amerikaanse folk geënte muziek.
Ze zullen voor ons een inspirerende muzikale avond verzorgen.
De band bestaat uit:
Jacqueline Heijmans, zang
Sjef Hermans, zang, gitaar en banjo
Geert de Heer, mandoline, gitaar en dobro
Sjef Hermans is vooral bekend van zijn cd's en optredens met blues- en
rootsband Champagne Charlie. Ook was hij nauw betrokken bij de
concertreeks Songs From The Heart in De Spot in Middelburg. De
laatste jaren maakt hij op Amerikaanse folk geënte muziek met
Sunhine Cleaners.
In het voorjaar van 2022 verscheen hun derde cd: Seven acts of mercy.
Waar de zeven werken van barmhartigheid centraal staan. Dat zijn:
voed de hongerige, geef de dorstige te drinken, kleed de naakte, geef
de vreemde onderdak, verzorg de zieke, bezoek de gevangene en
begraaf de dode.
Meer informatie kunt u vinden op hun website:
www.sunshinecleaners.nl
Datum:
Tijd:
Plaats:
Contactpersoon:

vrijdag 3 februari 2023
20.00 uur
Pelgrimskerk, Vrouwenpolder
Kees de Putter

8. Pelgrimage

Ds. Leuny de Kam is predikant van de Doopsgezinde Gemeente
Walcheren en de Doopsgezinde Gemeente Goes.
Zij zal voor ons deze avond het onderwerp pelgrimage behandelen.
Dat kan op verschillende manieren. Nadere informatie hoe zij dat zal
doen zal via de kerkbladen bekend worden gemaakt.

Datum:
Tijd:
Plaats:
Leiding:
Contactpersoon:

woensdag 15 februari 2023
19.30 uur
Pelgrimskerk, Vrouwenpolder
Leuny de Kam
Henk Verweij

9. Liturgisch bloemschikken 40-dagentijd

Bloemen en symbolen spreken een taal waar woorden niet kunnen
reiken. De vastentijd is een tocht door de woestijn op zoek naar leven.
In de 40-dagentijd worden bijna geen bloemen gebruikt, de schikking is
sober, maar op weg naar Pasen wordt steeds meer kleur toegevoegd,
door verschillende materialen te gebruiken.
We maken een basisstuk dat thuis elke week verder kan worden
aangevuld.
Enkele voorbeelden van symboliek in 40-dagentijd:
Vergankelijkheid: as, jute
Woestijn: zand, cactus
Berg: stenen
Water: schenkkan, doopvont
Licht: (paas) kaars, waxinelichtjes, olielamp
Leven: palmtakjes(buxus), takken met groene knoppen
Lijden: takken met doornen, prikkeldraad

Datum:
Tijd:
Plaats:
Leiding:
Contactpersoon:

maandag 20 februari 2023
19.30 tot ongeveer 21.30 uur
de Korenmaat, Veere
Heleen Boone en Marianne Cleeren
Heleen Boone

Als u zich opgeeft krijgt u begin februari een bericht wat u zelf mag
meenemen.

10. Bezoek aan Stichting Christengemeenschap Middelburg
De Christengemeenschap is in de zestiger jaren van de vorige eeuw
ontkiemd. Een groepje mensen kwam bijeen op de biologischdynamische boerderij Loverendale in Oostkapelle. In deze groep
ontstond het verlangen om met enige regelmaat een
mensenwijdingsdienst te vieren; dat is een dankzegging die gevierd
wordt en waarin God geëerd wordt. Het is de gemeenschap van
gelovigen die in naam van Christus bijeen zijn. Ieder mens heeft een
eigen innerlijk leven; de mens is het enige wezen op aarde dat “ ik”
zegt en dat kan hij niet voor iemand anders zeggen. Toch heeft de
mens de ander nodig om waarachtig mens te kunnen zijn, om zijn
eigen menszijn te kunnen herkennen. In de mensenwijdingsdienst
wordt Christus tegenwoordig gedacht: “Waar twee of meer verenigd
zijn in mijn naam ben ik in hun midden” De mens en het menszijn
worden hier geheiligd, gewijd.
Priester Joost Nijkerk ondersteunde dit initiatief en zo kon ook in
Zeeland de Christengemeenschap in de wereld worden gezet. Vanaf
die tijd wordt de mensenwijdingsdienst gehouden. Eerst in de Kapel
van Hoogelande; daarna in de kerk van de Doopsgezinde Gemeente te
Middelburg. Sinds 2016 is er eens in de twee weken op zaterdag een
mensenwijdingsdienst. Vanaf 4 december 2021 worden de
mensenwijdingsdiensten in de eigen kapel gehouden aan de Bree 14.
Datum:
Tijd:
Plaats:
Leiding:
Contactpersoon:

donderdag 16 maart 2023
19.30 uur
Bree 14, Middelburg
Hilde Cauwenbergh
Elly Wisse

11. Film: Sorry, we missed you
De film die we draaien rond 1 mei heeft altijd wel een link met arbeid
en arbeiders. Ken Loach tekent weer voor deze film. Hij is intussen dik
in de tachtig, hij is nog steeds diezelfde sociaal bewogen cineast van
vijftig jaar geleden. Als chroniqueur van de Britse onderklasse gaat hij
gestaag door met het vertellen van onderbelichte verhalen. Zijn films
zijn nooit subtiel in die zin dat hij immer en onvoorwaardelijk de kant
kiest van de arbeider die verdrinkt in het systeem. Aan het begin van
de film denk je 'daar gaan we weer', maar Loach bouwt zijn films zo op
dat je al gauw met gebalde vuisten zit te kijken. Je vergeet dan wel
eens dat de wereld die hij schetst soms nogal zwart-wit is. Het zij zo.
Tijdens zijn intakegesprek bij een niet nader genoemd koeriersbedrijf
wordt Ricky glashelder uitgelegd hoe het werkt. Je bent je eigen baas.
Je werkt niet vóór ze, maar mét ze. Je bepaalt zelf welke diensten je
wilt draaien en welke niet en je krijgt betaald per afgeleverd pakket.
Werk je veel, dan verdien je veel. Simpel, transparant en eerlijk. Het
enige dat Ricky nog even moet doen, is een busje aanschaffen. Huren
kan ook, maar hier rekent het bedrijf stevige tarieven voor. Ook bij ons
in de straat rijden ze: de pakketbusjes en vraag je je af……

Datum:
Tijd:
Plaats:
Leiding:
Contactpersoon:

vrijdag 28 april 2023
20.00 tot 22.00 uur
Johanneskerk, Serooskerke
Leny en Izaäk Geschiere
Han Lobbezoo

12. Spirituele avondwandeling in natuurgebied Oranjezon
In het voorjaar van 2023 gaan we een wandeling maken in het
duingebied van Oranjezon. Tijdens deze wandeling zullen vogels
centraal staan.
In mei is de Nachtegaal alom aanwezig.
Ook andere vogels zullen hun zang laten horen.
Gert Zomer gaat het spirituele aspect van deze wandeling verzorgen.
Na de wandeling staat de koffie en thee voor ons klaar in “de
Ontmoeting”.

Datum:
Tijd:
Plaats:
Leiding:
Contactpersoon:

dinsdag 9 mei 2023
19.30 uur
parkeerterrein Uitspanning Oranjezon
Gert Zomer en Elly Wisse
Elly Wisse

13. Kloosterweekend
Ook in 2023 staat op het programma van KerkXtra een bezoek aan een
klooster gepland. Dit keer hebben we gekozen voor de Abdijhoeve
Bethlehem bij de St. Willibrordsabdij in Doetinchem.
Zie www.willibrordsabdij.nl
Veel mensen hebben de behoefte om zich voor een korte tijd terug te
trekken in een abdij. Dit kan zijn om kennis te maken met het
kloosterleven, in alle rust en stilte., in een omgeving van gebed en
bezinning.
We leven een weekend in het ritme van de getijden, de gebedsdiensten van de monniken. Daarnaast is er tijd voor jezelf, voor lezen,
wandelen en tijd voor de ander, de ontmoeting en het gesprek.

Er is plaats voor minimaal 10 en maximaal 18 personen.
De kosten bedragen € 85,00 p.p.p.n. , inclusief alle maaltijden en koffie
en thee, exclusief een verplicht af te nemen lakenpakket van 12,50 .
Dus in totaal voor een weekend € 182,50. Opgave z.s.m.
Datum:
Plaats:
Leiding:
Contactpersoon:

12 – 14 mei 2023
Abdijhoeve Bethlehem, Doetinchem
Han Lobbezoo
Han Lobbezoo

14. Kerkenpadfietstocht
We gaan weer fietsen; de Kerkenpadfietstocht gaat naar Westkapelle.
We starten om 12.00 uur met een lunch in park ‘Welgelegen’ in
Serooskerke, daar staat de koffie, thee en een stoel klaar. Neemt u zelf
boterhammen mee? Na de lunch fietsen we naar Westkapelle en
bezoeken daar de kerk.

Datum:
Tijd:
Plaats:
Leiding:
Contactpersonen:

een zondag in juli 2023
± 12.00 uur lunch, 13.00 uur fietsen
start park ‘Welgelegen’ in Serooskerke
Elly Wisse en Heleen Boone
Elly Wisse en Heleen Boone

Aanmeldingsformulier Kerk Xtra
1 persoon per formulier

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Activiteiten:
Gesprekskring over de brief van Jacobus
Antisemitisme
Film: Kapsalon Romy
Boekbespreking
Evensong
Film: Chocolat
Muzikale avond: Sunshine Cleaners
Pelgrimage
Liturgisch bloemschikken
Bezoek aan Christengemeenschap
Film: Sorry, we missed you
Spirituele avondwandeling
Kloosterweekend
Kerkenpadfietstocht

Datum:
v.a. 20 sept 2022
25 oktober 2022
4 november 2022
Nader te bepalen
9 december 2022
20 januari 2023
3 februari 2023
15 februari 2023
20 februari 2023
16 maart 2023
28 april 2023
9 mei 2023
12 – 14 mei 2023
Zomer 2023

Voorinschrijvingen graag zo spoedig mogelijk inleveren
( daarna is sluitingsdatum ѐѐn week voor de activiteit datum)
1 briefje per persoon
Briefjes kunnen worden ingeleverd bij een van de contactadressen.
Of per mail: kerkextra@gmail.com
Naam: ___________________________________________
Adres: ___________________________________________
Woonplaats: ______________________________________
Tel. nr: ___________________________________________
e-mail:

