
Meditatie
Waarom christenen de evangelische beweging verlaten.
De laatste jaren zijn er in Nederland veel bloeiende evangelische 
gemeenten ontstaan. Maar er is ook een andere kant. Katie 
Vlaardingerbroek is schrijfster, godsdienstwetenschapper en 
cultuuronderzoeker en ze deed onderzoek naar de nieuwe 
evangelische ontwikkelingen binnen Nederland.

Vlaardingerbroek wijst op een toenemende groep christenen 
die het geloof niet langer handen en voeten kan geven in 
de evangelische traditie. Omdat God te lief en geloven te 
simplistisch is gemaakt,  is er te weinig plek voor pijn, frustraties 
en woede.Katie groeide zelf op in een achterstandswijk in Den 
Haag. Haar vader Matthijs startte daar een nieuwe christelijke 
geloofsgemeenschap. Van huis uit had ze een eenzijdig 
godsbeeld meegekregen: geloven is simpel en logisch; Jezus 
staat altijd voor mij klaar en Zijn aanwezigheid kun je ervaren. In 
de loop der jaren heeft ze ontdekt dat deze evangelische beloftes 
voor haar niet in vervulling kwamen. Sterker nog: het geloof is 
juist niet simpel. En als evangelisch kind hoorde ze altijd dat God 
onvoorwaardelijk van mensen hield, maar in de praktijk leek Hij 
alleen van je te houden als je je hart aan Jezus gaf. Het idee dat 
geloven altijd fijn is, werkt ook niet in het echte leven.  En als dat 
begint te schuren denken veel mensen dat ze niet gelovig zijn of 
kunnen zijn. Maar sla de Bijbel maar eens met vers perspectief 
open. Dan lees je ook over een God, die er op het ene moment 
wel is en op het andere moment afwezig is. En als God er wél 
is, doet Hij dat ook nog eens op een heel onverwachte manier.                                                  
Katie Vlaardingerbroek analyseert: omdat God te lief en geloven 
te simplistisch is gemaakt,  is er in de evangelische beweging te 
weinig plek voor pijn, frustraties en woede.

In de loop der jaren is er het beeld ontstaan dat de traditionele 
protestantse gemeenten leeglopen en dat de evangelische 
gemeenten volstromen en dé toekomst zijn. Het mooie is dat 
de evangelische beweging heel goed is in het aantrekkelijk 
maken van geloof. Kijk maar naar de EO-jongerendag.                                                  
Maar de laatste jaren ontdekken steeds meer jongeren: ‘Dit is het 
niet meer voor mij.’ Het valt dan ook op dat bijvoorbeeld zo iets 
als de EO-jongerendag een steeds jonger publiek aantrekt, want 
16-jarigen vinden de geïmporteerde popcultuur uit Amerika 
helemaal leuk. Maar een 20-jarige zit daar niet op te wachten.                                                                                                       
Dat is deel van het probleem van de evangelische beweging. 
Ze is, vooral met betrekking tot haar jongerenwerk, voor haar 
relevantie afhankelijk van de muziekcultuur, maar loopt hier 
voortdurend in achter.

De evangelische beweging leek een tijdje het antwoord op 
ontkerkelijking, maar kan niet het antwoord blijven. In een 
poging om het antwoord te vinden, zijn we commerciëler gaan 
denken. Onbewust is de boodschap doorgegeven dat geloven 
gaat om jezelf comfortabel voelen. Daardoor is er een bepaalde 
marktmentaliteit ontwikkeld. ‘We hebben een product en dat 
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moeten we zo goed mogelijk verkopen om mensen in aanraking 
te brengen met God.’ Maar daardoor is het idee ontstaan dat het 
prima is om van de ene naar de andere kerk te hoppen.En als 
je je even niet comfortabel voel, zoek je een groep waar je je 
wel op je gemak voelt. Ook leidt deze manier van denken tot 
een passief christendom. Achterover leunen, genieten van de 
muziek en God ervaren klinkt mooi, maar zo is kerk-zijn door God 
niet bedoeld.  Misschien kunnen evangelischen en protestanten 
eens met elkaar in gesprek? 
                                                        

Ds. Flip Beukenhorst, 
protestants predikant te Oostkapelle      

In- en om de gemeente
Ik denk dat we kunnen terugzien op goede kerkdiensten rond 
Pasen. Het samen bedenken en uitvoeren was vruchtbaar. 
In deze maanden van de aanval op Oekraïne is het goed om 
bijeen te komen, onze verbijstering en woede te delen. En om 
ondanks alles toch te horen “Licht van Christus” dat het duister 
in de wereld en in onszelf verlicht, dat Liefde overwint. Dat is 
geloof. Heel indringend was dat de toon in de viering van het 
Orthodoxe Paasfeest in Veere, een week na ‘ons’ Paasfeest, 
met vluchtelingen op Walcheren. Enkele Oekraïense vrouwen 
hadden prachtig versierde broden gemaakt, met het blauw en 
geel van de vlag en orthodoxe symbolen. 

Lang geleden was gepland dat ik 29 mei zal voorgaan in 
Gapinge, de zondag tussen Hemelvaart en Pinksteren, ook 
wel ‘wezenzondag’ genoemd. Waarschijnlijk volgen we in de 
lezingen dan het alternatieve spoor, het boek Ruth. Dit wordt in 
de synagoge gelezen op het Wekenfeest / Pinksteren. 
We lezen dan uit Ruth

Het bezoekwerk gaat gestaag door, aan veelal oudere 
gemeenteleden. Gelukkig krijg ik af en toe een tip om iemand 
te bezoeken. Die tips zijn welkom ! 

Trouwens, ook een tip over waar mijn klankschaal is 
gebleven. Die had ik meegenomen naar een viering in Nieuw 
Sandenburgh, om het verhaal van de weduwe die een paar 
stuivers in de offerschaal werpt, zichtbaar en hoorbaar te maken. 
Bij thuiskomst bleek mijn klankschaal verdwenen en ook niet 
in de kerkspullen of in de vaatwasser van Nieuw Sandenburgh. 
We wachten maar af. Wellicht bij de volgende viering de lezing 
doen waarin Jezus zegt: “ Zoekt en gij zult vinden” (Matteüs 7:7) 

 Ik ben van 14 t/m 21 mei een week op meivakantie.

Een hartelijke groet van ds. Pim Steenbergen

Informatieblad Protestantse Gemeenten Veere en Gapinge



Uit de kerkenraad
De kerkenraden vergaderden gezamenlijk op 20 april. 
Indrukwekkend en feestelijk om weer, na lange tijd, als bijna 
voltallige kerkenraad (er is momenteel een vacature in Veere) 
aan één tafel te zitten: 15 mensen ! Goed om elkaar te zien en 
te spreken ! Onder leiding van Bart van Noord hebben we deze 
avond besteed aan een terugblik op de afgelopen jaren, en hoe 
een ieder staat tegenover het voortzetten van de samenwerking 
van beide gemeenten.
Op aanraden van de classispredikant, ds. Arie van der Maas, 
hebben de kerkenraden dhr. Bart van Noord de opdracht 
gegeven om ons te begeleiden in een voortraject naar de 
beroeping van een nieuwe predikant. Er is een groepje 
gevormd, bestaande uit twee leden van iedere kerkenraad:                                                    
Hugo de Ridder, Margot Corbijn, Marieke Volmer en Lies 
Sturm,  dat onder leiding van Bart van Noord een nieuwe 
samenwerkingsovereenkomst gaat voorbereiden en het 
beleidsplan actualiseren.  Het is de bedoeling dat dit voortraject 
voor de zomer wordt afgerond.

We zien terug op een drukke maand met prachtige diensten, 
o.a. rond de Stille Week. Deze diensten werden voorbereid 
door de commissie bijzondere diensten samen met ds. Pim 
Steenbergen, Hans Soeting en Janny Blankenstijn. Een woord 
van dank is hier op zijn plaats !

Ook aan de grote hoeveelheid gastpredikanten, dat met veel 
bereidwilligheid de zondagse diensten op zich neemt. Het 
voordeel van een vacature, is de verscheidenheid aan diensten. 
Klein nadeel is wel de hoeveelheid werk dat dit met zich 
meebrengt voor Anke van den Berge, die het rooster moet zien 
rond te krijgen. Ook ik moet niet vergeten om de orde van dienst 
op tijd binnen te krijgen. En zo leren we, als gemeente, om niet 
vanzelfsprekend, op een predikant te leunen…

Ook begin mei zijn er een paar bijzondere diensten: op 4 mei zal 
een kleine delegatie van de kerkenraad een sobere bijeenkomst 
van een half uur leiden, voorafgaande aan de stille tocht en de 
herdenking met kranslegging op de begraafplaats en 8 mei 
vindt weer een Cantatedienst plaats, waarover meer elders in dit 
blad.

Sylvia van Dam Merrett
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Herstart gebedsdiensten
Onze, dit jaar vertrokken, predikant heeft in zijn ambtsperiode 
vele initiatieven getoond en gerealiseerd in onze gemeenten.                                            
Eén daarvan was het wekelijks houden van een gebedsdienst. 
Daartoe was bij beide kerken een hart opgesteld, waar mensen 
gebedsintenties konden achterlaten. 
Met het vertrek van ds. Droogsma kwamen deze gebedsdiensten 
te vervallen. Een aantal gemeenteleden is bereid gevonden om 
een herstart te maken, om te beginnen één keer per maand 
om en om in Gapinge en Veere. In Gapinge wordt het hart 
teruggeplaatst.
De eerste gebedsdienst was op 20 april in de Torenkerk, 
de volgende was op 4 mei in Veere, in combinatie met de 
dodenherdenking. Op 1 juni is de gebedsdienst weer in de 
Torenkerk in Gapinge, aanvang 19.30 uur.
Iedereen is van harte welkom !

Gebedsintenties mogen uiteraard aan of in de harten worden 
ingeleverd. Wij zoeken nog naar iemand die twee diensten 
voor zijn/haar rekening wil nemen, op 1 juni en 19 oktober,                                              
en musici die hun medewerking willen verlenen. 
U kunt zich aanmelden via hans.pastoraat@zeelandnet.nl  bij 
ondergetekende.

Hans Soeting

Bijzonder Kerkenwerk
Iedere   maand  is er een dienst voo mensen met en zonder  
beperking.Deze diensten beginnen om 14.30 uur en worden in 
verschillende kerken op Walcheren gehouden. 
Deze keer is het in de Kleine Kerk te Veere op zondag 15 mei.
Na de dienst is er koffie, thee of fris. 
Wij vinden het fijn om de Blijde Boodschap ook aan deze 
mensen te vertellen.

Met vriendelijke groet,
Ria Franke                                                                                                
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Nieuwe cursus theologische verdieping
Op 8 september is het weer zover. Dan start er een nieuwe 
cursus theologische verdieping in de ‘Vredeskerk’ (voormalige 
Oosterkerk) te Goes.

 Er zijn verschillende redenen om deze cursus te gaan volgen.                                    
De cursus is geschikt voor wie:
-  meer wil weten van het eigen geloof en de Bijbel
-  meer wil weten van christelijke spiritualiteit
-  sterker wil staan en mondiger wil worden in geloofszaken
-  meer kennis wil opdoen voor geloofsopvoeding, 
   cateches en bezoekwerk
-  bewuster kerkdiensten wil beleven
-  open wil staan voor ‘andersdenkenden’
Tijdens de cursus wordt veel geleerd, maar ook veel afgeleerd. 
Dat is de reactie van een oud-cursist: “Er bleek bij mij overbodige 
ballast te zijn, waarvan ik dacht dat het belangrijk was voor mijn 
geloof, maar wat volstrekt overbodig bleek, en mijn geloof zelfs 
in de weg stond”. In de eerste twee jaar van de cursus wordt een 
brede basis gelegd. Aan de orde komen de bijbelvakken Oude 
en Nieuwe Testament. Daarnaast het vak Dogmatiek dat voor 
veel nieuwe cursisten steeds een verrassing is: het gaat niet om 
het aanleren van kerkelijke dogma’s, maar om een verdieping in 
de geloofspraktijk die door de eeuwen door is ontstaan en steeds 
wordt vernieuwd. Bij het vak Kerkgeschiedenis komt ook de 
wisselwerking met cultuur, muziek en andere kunstvormen aan 
de orde, dus geen aaneenschakeling van jaartallen en personen. 
Bij het vak wereldgodsdiensten is er vooral veel aandacht voor 
de islam en het boeddhisme. Dat betekent ook inzicht in de 
wisselwerking tussen godsdienst en mondiale politiek. Het vak 
filosofie maakt duidelijk hoe er op verschillende manieren kan 
worden nagedacht over godsbeelden, wereld- en mensbeeld. Zo 
krijgt de cursist een inzicht in de denkkracht en de wijsheid door 
de eeuwen heen.
Na twee jaar kan men met de cursus stoppen. De praktijk is 
dat vrijwel alle cursisten door willen gaan met het derde jaar, 
waarin de kennis die opgedaan wordt in de eerste twee jaar 
wordt toegepast in meer praktische vakken: pastoraat, liturgiek, 
diaconaat, kerkmuziek en ethiek.
Het unieke van de cursus in Goes is dat de cursus oecumenisch 
is: protestanten en katholieken, maar ook andersdenkenden zijn 
van harte welkom.
Ook de docenten zijn zowel van protestantse als katholieke 
origine. Vrijwel alle docenten zijn al lange tijd aan de cursus 
verbonden. Ze hebben een grote kennis van hun vakgebied. 
Met veel passie willen ze blijven doceren. Ook weer aan een 
nieuwe groep. Op donderdag 25 augustus, aanvang 19.30 
uur, is er een voorlichtingsbijeenkomst in de Vredeskerk, Ds. 
W.H. van der Vegtplein 2, 4461 NG Goes. Maar u kunt zich ook 
eerder opgeven om verzekerd te zijn van een plek in de nieuwe 
cursus. Dat kan bij Dhr. Henk van Elzelingen, Westerzicht 586, 
4385 BV Vlissingen, tel: (0118) 47 28 18. E-mail: hvelzelingen@
zeelandnet.nl.
Voor meer inlichtingen kunt u ook telefonisch of via de e-mail 
contact opnemen met de cursusleider: Dr. Aarnoud Jobsen, tel: 
(0113) 21 11 88. E-mail: ajobsen@zeelandnet.nl. 

Uitnodiging Ring Walcheren 
                   
Ontmoetingsbijeenkomst Ring Walcheren woensdag 18 
mei 2022   in de Johanneskerk Noordweg 3, Serooskerke                                                                                                                        
Aanvang 19.45 uur (inloop vanaf 19.15 uur)  Deze bijeenkomst 
is, mede gezien het onderwerp, naast kerkenraadsleden ook 
bedoeld voor   gemeenteleden. Iedereen van harte welkom. 

Het programma is als volgt:
-  19.15 uur  Inloop met koffie en thee
-  19.45 uur  Welkom door Ring Walcheren 
-  19.47 uur   Opening door de protestantse 
  gemeente Serooskerke
-  20.05 uur   Onderwerp: groene theologie  

Tjirk van de Ziel zal spreken over groene theologie                                              
(het boek van Trees van Monfoort)  Komen onderwerpen als 
PFAS en stikstof zomaar uit de lucht vallen?  

Eeuwenlang heeft de mens ongebreideld gebruik gemaakt van 
de natuur. Het westerse christendom rechtvaardigde dit met 
de opvatting dat de mens centraal staat in de schepping en 
heerser is over de natuur. Het mensgerichte wereldbeeld is zo 
vanzelfsprekend dat we er zelden bij stilstaan. Met haar boek 
‚"Groene theologie‚" verwoordt de auteur Trees van Monfoort 
een andere kijk  op natuur. Vanuit de Bijbel en de christelijke 
traditie benadrukt ze dat niet de mens centraal staat, maar 
Gods liefde voor heel de schepping. De ecologische crisis 
vraagt om een herbezinning in denken, doen en geloven.                                                                                                                             
Spreker Tjirk van der Ziel neemt ons n.a.v. het boek "Groene 
theologie" mee om zo duurzaamheid en geloof, theologie en 
ecologie met elkaar te verbinden. Een boeiend onderwerp.

 
20.45-21.00 uur  PAUZE
-  21.00 uur  Discussie en vragen
-  21.20 uur  Uitwisseling informatie 
  gemeenten Ring Walcheren 
-  21.35 uur  Afsluiting 



Daarna is er gelegenheid om met elkaar na te praten.
Wij hopen en rekenen op uw aanwezigheid en een hoge 
opkomst.
Zet alvast de volgende ringontmoetingsavond  in uw agenda : 
donderdag 10 november 2022. 

Met vriendelijke groet, namens de ringleiding
Lenie Molendijk

Wat doet de ring Walcheren?
De belangrijkste taak is het bevorderen van de saamhorigheid 
van de gemeenten in hun taak en roeping. 
Het uitwisselen van ervaringen, het geven van advies, het 
zoeken van samenwerking indien nodig. Om de saamhorigheid 
te bevorderen, organiseert het bestuur  de ringleiding, 
minimaal 2 maal per jaar een thema-avond. Iedere keer in een 
andere gemeente, waarbij alle aangesloten kerken uitgenodigd 
worden.
Elk jaar zijn er 3 personen uit diverse bij de PKN aangesloten 
kerken, die belast zijn met de organisatie en coördinatie van 
de activiteiten van de Ring. Elk jaar treedt er iemand af en komt 
er uit een andere gemeente weer iemand bij, dit alles volgens 
schema.
Elk jaar komt de Ringleiding 4 à 5 maal bij elkaar, zoveel als 
nodig is. De werkgemeenschap van predikanten en kerkelijk 
werkers in de Ring wijst een lid uit haar midden aan die als 
adviseur deelneemt aan de werkzaamheden van de Ringleiding. 
Momenteel zijn we even vacant.
Tevens is het de bedoeling dat vanuit de classis een 
afgevaardigde aanwezig is bij de   vergaderingen van de 
Ringleiding. Dit is in het kort wat het Ringbestuur doet.

Waar collecteren wij voor in mei
U kunt uw gift overmaken op het rekeningnummer van de                           
Kerk of de Diaconie.  Deze staan vermeld op het laatste blad            
(colofon)  van het kerkblad.   Graag erbij vermelden voor welke 
collecte uw gift bestemd is.  
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8 mei
1e collecte:   KIA Nigeria
In   het   noorden   van   Nigeria   zijn   ruim   2   miljoen   christenen  
 en   moslims   op   de   vlucht   voor    geweld   in   eigen   land.   Een   deel  
 van   hen   wordt   opgevangen   in   vluchtelingenkampen,   maar  
 de    meesten   zijn   terecht   gekomen   in   dorpen   waar   de   inwoners  
 zelf   al   nauwelijks   rond   kunnen    komen.   Met   de   komst   van   de  
 vluchtelingen   is   er   een   tekort   aan   voedsel,   water   en   hygiëne.    
Nigeriaanse   kerken   steunen   de   vluchtelingen   op   hun   nieuwe  
 plek,   maar   ook   bij   mogelijke    terugkeer   en   het   verwerken   van  
 trauma’s.                                                                           
2e collecte:   Kerk

15 mei

1e collecte:   Kerk
2e collecte:   Binnenlandsdiaconaat – de Glind
Het dorp De Glind is een veilige haven voor kwetsbare, 
uithuisgeplaatste kinderen. Kinderen kunnen in deze hechte 
dorpsgemeenschap herstellen van hun trauma’s, weer gewoon 
kind zijn en jongeren kunnen er werken aan hun toekomst. In De 
Glind, dat ook wel ‘het Jeugddorp’ wordt genoemd, gelooft men 
sterk in de helende kracht van een stabiel gezinsleven. Ruim 120 
kinderen en jongeren worden opgevangen in 28 gezinshuizen 
die verspreid staan over het verder gewone dorp.

22 mei
1e collecte:   Kerk
2e collecte:   Diaconie

26 mei   (Hemelvaart)
1e collecte:   Diaconie
2e collecte:   Kerk

29 mei
1e collecte:   Diaconie
2e collecte:   Kerk



Collecteopbrengsten Kleine Kerk
3 april: kerk     €   83,45              
10 april: kerk     €   52,65       
17 april: kerk    € 248,85
3 april:  Werelddiaconaat Moldavië  €   87,20
10 april:  diaconie     €   85,30
17 april:  Werelddiaconaat Libanon   € 288,35

collecteopbrengst Witte Donderdag
14 april:  Plaatselijke opvang Oekraïners  € 146,20

Ouderenvervoer
8  mei:  Petra Schot
15  mei:  Harry Buiter                                 
22  mei:  Rinus Boone
5  juni: David Pouwer
12  juni:  Cees Gideonse

Contactpersoon:  David Pouwer  0118 - 501784

Wie brengt de bloemengroet in Veere
8  mei:  fam. Heij
15  mei:  fam. Buiter                                    
22  mei:  fam. Luyk
5  juni: fam. Koppejan

Cantatedienst 8 mei  -  Viering 450 jaar Vrijheid 
Na een “coronapauze” van tweeënhalf jaar wordt op 
zondagmiddag 8 mei   de traditie van de Veerse cantatediensten 
weer opgepakt.  Het Bachkoor BWV uit Middelburg voert werken 
uit van J.S. Bach en D. Buxtehude. De dienst wordt geleid door 
ds. Marga Haas en begint om 16.30 uur.
In deze dienst zal ook aandacht besteed worden aan 450 jaar 
Vrijheid.  De stad Veere is 450 jaar geleden overgegaan naar de 
Prins van Oranje
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5  juni  ( Pinksteren)  

1e collecte:   KIA Zuid-Afrika
Veel arme boeren in de Zuid-Afrikaanse provincie KwaZulu-
Natal leven al generaties lang in armoede. Ze geloven 
niet dat hun leven ooit zal verbeteren. Een christelijke 
ontwikkelingsorganisatie doorbreekt deze mentaliteit 
door boerenfamilies te laten samenwerken. De organisatie 
inspireert hen met bijbelverhalen en leert hen hoe ze met 
betere landbouwmethoden de voedselopbrengst kunnen 
verhogen. In het kader van ‘jong geleerd, oud gedaan’ 
investeert de organisatie juist ook in kinderen zodat er 
een structurele verbetering van de leefomstandigheden 
optreedt.                                                                                                                                                                             
Wat betekent dit project voor Xolile en haar oma? 
Xolile is 13 jaar en woont samen met haar broers en zussen 
bij haar oma. Haar oma brengt veel tijd door in haar tuin en 
verbouwt en kweekt daar groente en fruit. Ook repareert ze 
kleding voor extra inkomsten. Xolile helpt haar oma door 
de tuin te besproeien en door de herstelde kleding naar de 
eigenaren terug te brengen. Xoliles oma is enthousiast over de 
training die ze heeft gekregen, haar bedrijfje bloeit als nooit 
tevoren. “Ik heb geen geldzorgen meer en kan goed voor mijn 
kleinkinderen zorgen. Ik geniet ervan om te zien hoe gezond en 
blij ze zijn”, zegt ze.
2e collecte:   Kerk

Protestantse Gemeenten
Gapinge – Kleverskerke – Serooskerke 
– Veere - Vrouwenpolder 
Iedereen is van harte welkom op onderstaande activiteit.
U kunt zich voorinschrijven voor deze wandeling via 
kerkextra@gmail.com of via de contactpersoon. 

Spirituele wandeling over de wallen
Onder leiding van Tiny Polderman maken we een historische 
wandeling over de Veerse wallen.  Een spiritueel aspect zal ook 
niet ontbreken.  We sluiten de wandeling af met een kopje 
koffie of thee in ‘de Korenmaat’. 
Datum:  donderdag 19 mei 2022
 Tijd: 19:30 uur
Plaats: Veere, ‘de Korenmaat’ Kerkstraat 6

Contactpersoon:  Elly Wisse, 06-42781822
    ellywisse@zeelandnet.nl 

   NIEUWS UIT VEERE



                                dinsdag 10 mei
De inloopmorgen is nog één keer op de tweede dinsdag 
van de maand   en wel op 10 mei. De inloopmorgen, is naast 
het gezellig samen zijn, een moment om onderwerpen of 
thema’s uit kerk en samenleving met elkaar  te bespreken.                                                                                                             
Iedereen mag hier aan meedoen en er kunnen altijd onderwerpen 
aangedragen worden voor een volgende bijeenkomst.                                                    

De inloopmorgen begint om 10 uur en duurt tot ca. 12 uur.                                                  
Allen van harte uitgenodigd.   

Maandag 30 mei  is de laatste Kompasmaaltijd van het 
seizoen.
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Alle deelnemers zijn om 18.00 uur welkom in “de Korenmaat”.                                                                                                     
Er wordt door de kookploeg een extra feestelijke maaltijd 
verzorgd.                                                                                    

Mocht je nog niet eerder hebben deelgenomen, maar wil je dat 
nu wel,  dan kun je je opgeven bij Els Breel of Willy Koppejan.

De eerstvolgende maaltijd is dan weer in september.

Kleine huiskamerbijeenkomsten                                                                              
Afgelopen maand hebben de kleine huiskamerbijeenkomsten 
plaatsgevonden, die in het teken stonden van de 
actualisering van het beleidsplan aan de hand van het 
thema “leren, vieren en dienen”. Gelukkig stonden de 
coronamaatregelen de bijeenkomsten niet (meer) in de weg. 
En de deelnemers hebben het als bijzonder prettig ervaren 
om na zo’n lange lockdown elkaar weer te kunnen ontmoeten.                                                                                                                                       
Tijdens vijf avonden en één middag werd het thema enthousiast 
door de aanwezigen besproken. Vele ideeën, plannen en 
suggesties werden geopperd en besproken, die zeker ook niet 
allemaal       betrekking hadden op wijzigingen in het beleidsplan, 
maar bijvoorbeeld ook concreet van toepassing waren voor een 
andere invulling van de eredienst. Of om het pastoraat (een 
andere) vorm te geven, etc. Het biedt de kerkenraad in ieder 
geval veel handvatten om (nieuwe) initiatieven te ontplooien.                             
En, waar het natuurlijk ook om ging, het beleidsplan te 
actualiseren.                                                                     
Langs deze weg willen wij allen die aan deze bijeenkomsten 
hebben deelgenomen,  van harte dankzeggen voor hun inbreng 
en bijdrage. 

Fijn dat jullie er waren !
     

Tini Hengeveld, Hugo de Ridder, Johan Luyk

Tekenen en schilderen in de Korenmaat
Sinds een paar weken zijn wij, een groepje van 4, aan het 
schilderen en tekenen in de Korenmaat op donderdagmiddag 
van half 2 tot half 5.  Er wordt geen les gegeven maar ieder doet 
zijn eigen ding.  We leren van elkaar en waar nodig helpen we 
elkaar. Het is erg gezellig, maar het zou fijn zijn om nog een paar 
mensen erbij te hebben. Schroom niet, we zijn allemaal amateurs 
die met heel veel plezier met “ kunst met kleine k” bezig zijn.                                                                    

Van harte welkom.    
Jozien Vercouteren

  

Cantatedienst 
8 mei, Kleine Kerk, Veere 

 

Viering 450 jaar vrijheid 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Uitgevoerd worden: 
 
 
 
 
 
 

Der Herr ist mit mir (BuxWV15)    D. Buxtehude 
Ihr werdet weinen und heulen (BWV103) J.S. Bach 

 
Bachkoor BWV 
Pieter de Praetere     altus 
Guido Groenland     tenor 
Aspetti Musicali      barokorkest 
Patrick van der Linden     muzikale leiding 

 ds. Marga Haas      voorganger
 

Aanvang 16.30 uur 
Marc Chagall, venster in de Chichester-kathedraal, naar Psalm 150 



Nieuwe media
In de vorige editie van ‘Op Weg’ schreef ik over de website, 
een mooi middel om u als gemeente op de hoogte te houden. 
Naast de website heeft de gemeente ook een Facebook account. 
De facebookpagina wordt bijgehouden door de scriba. ‘Op 
Weg’, website, Facebook, drie manieren om u op de hoogte te 
houden van het wel en wee in de gemeente. Bovendien worden 
ook mensen buiten onze gemeente bereikt met de website en 
de facebookpagina. Helpt u mee om één en ander actueel te 
houden, door als er iets te melden is, dit ook door te geven aan 
de desbetreffende mensen? 

Facebook: scriba:Sylvia van Dam Merrett 
scribagave@pgveere.nl 
website: Cees Gideonse 
webmaster@pgveere.nl.

Kerkdienstgemist
Op 6 maart jongstleden bleek er geen geluid te zijn bij de 
uitzending, heel vervelend! In de week na 6 maart is de 
installatie uitgebreid gecontroleerd, zonder dat er een oorzaak 
gevonden werd. Alleen ‘audio’ afspelen via de website van 
www.kerkdienstgemist.nl  bleek wel goed te werken. Voor 
enkel audio kan gekozen worden op de website. De weken erna 
functioneerde gelukkig alles weer goed. 

Vergadering CvK
In de laatste vergadering werden een aantal lopende zaken 
besproken. Eén van die lopende zaken is de plaatsing van de 
nieuwe ramen in de Korenmaat. De nieuwe aluminium ramen 
zijn zoals u eerder gemeld is, door de gemeente afgekeurd. 
Jammer genoeg is er nog geen oplossing gevonden waar alle 
partijen zich in kunnen vinden. 

Heleen Slingenberg,  secretaris CvK Veere 
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Opvang Vluchtelingen uit Oekraïne
Op dit moment hebben 21 vluchtelingen uit Oekraïne op 4 
locaties in de stad Veere een veilig  onderkomen gevonden. Ze 
vormen een hechte groep en hebben veel steun aan elkaar.
Het is mooi te zien dat zoveel vrijwilligers uit Veere betrokken 
zijn bij de opvang.

Ook vanuit de kerk is in de afgelopen maand veel georganiseerd. 
Tijdens een inloopmorgen konden de kinderen komen 
knutselen in de Korenmaat. Rond Palmpasen heeft Editha ook 
voor de Oekraïense kinderen materialen georganiseerd om  
Palmpasen stokken te maken. We hebben mooie stokken voor 
het raam zien staan.

Op zondag 24 april was er een speciale Paasviering voor de 
Oekraïners.  Wim Jansen heeft met hulp van een tolk   de dienst 
geleid.                                                                                             

Er waren uit heel Walcheren Oekraïners aanwezig. Het was 
ontroerend te zien hoeveel dit voor de mensen betekende.                                                  
Na de dienst was er een gezellige maaltijd  in de Korenmaat.
Veel dank voor alle hulp en ook financiële bijdragen.

Kerkrentmeesters Veere
Heugelijk nieuws!
Als college zijn we heel blij dat Willy Huijbregtse bereid is 
gevonden om de taken van penningmeester Ted van Dam 
Merrett over te nemen. Voor Ted een hele geruststelling, kan hij 
na meer dan twee periodes de functie van penningmeester op 
zich te hebben genomen met een gerust hart afscheid nemen. 
Gelukkig wil hij, voordat hij definitief afscheid neemt, Willy 
inwerken.



                              NIEUWS  UIT  GAPINGE

Jarig in de maand mei
mevr. Looise-Arendse 
hoopt op 30 mei 75 jaar te worden
 

Van  harte  gefeliciteerd  en  Gods  zegen  toegewenst !

KLEURPLAAT 
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Wat vraagt de Heer nog meer van ons 
dan dat wij recht doen en trouw zijn 

en wandelen op zijn weg? 
 

Wat vraagt de aarde meer van ons 
dan dat wij dienen en hoeden 
als mensen naar Gods beeld? 

 
Wat vragen mensen meer van ons 

dan dat wij breken en delen 
als ons is voorgedaan? 

 
Het is de Geest die ons beweegt 

dat wij Gods wil doen 
en omzien 

naar alles wat er leeft.
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8  mei 
Veere        
voorganger: ds. C.J. Don  (Oost-Souburg)
collectes:   KiA Nigeria  
  Kerk 

8  mei Cantatedienst   (16.30 uur) 
Veere   
voorganger: ds. M. Haas 
    
15  mei 
Veere 
voorganger:  ds. W. van der Kooij  (Arnhem)
collectes:   Kerk  
  Binnenlands diaconaat De Glind

15  mei  dienst met gehandicapten   
  (14.30 uur)
Veere  
voorganger: Jelle Moeleker                          

22  mei 
Veere 
voorganger: ds. K. Wigboldus  (Den Haag)
collectes:   Kerk  
  Diaconie
26  mei   Hemelvaartsdag
Gapinge  
voorganger: mw. Janny Blankenstijn
collectes:   Diaconie  
  Kerk

29  mei 
Gapinge 
voorganger: ds. Pim Steenbergen
collectes:   Diaconie  
  Kerk

5  juni  Pinksteren 
Veere 
voorganger: ds. C.J. Don  (Oost-Souburg)  
collectes:   KiA Zuid-Afrika  
  Kerk

      
Kerkdiensten in  Nw. Sandenburgh
aanvang 14.30 uur

15  mei   Avondmaal
voorganger: ds. R. Poesiat  
                
5  juni   
voorganger: dhr. Kees Simons 

 

KERKDIENSTEN  GAPINGE  &  VEEREKERKDIENSTEN  GAPINGE  &  VEERE
Alle diensten beginnen om 10 uur (tenzij anders vermeld)Alle diensten beginnen om 10 uur (tenzij anders vermeld)

De kerkdiensten worden zowel in  Veere als Gapinge gehouden. Aanmelding is niet nodig.  
Alle diensten zullen worden uitgezonden via “Kerkdienstgemist.nl”  
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ADRESSEN GAPINGE 
Kerkgebouw - Torenkerk
Dorpsstraat 25
4352 AB  Gapinge

Predikant
vacant

Bijstand pastoraat: 
ds. J.W.(Pim) Steenbergen
Middelburg                                                    tel: 0118-553765
E-mail: jw.steenbergen@planet.nl

Voorzitter
Piet Aarnoutse
Gapingsedreef  5, 4352 SH Gapinge tel: 06-53841938
 hofgapinge@gmail.com
Scriba
Ab Paauwe tel: 0118 - 592678
Weelweg 2, 4352 SM Gapinge hofnieuwveerezicht96@gmail.com

Pastoraat
Coranne Sturm tel: 06-43120957
Schotsehoek 2, 4352 AH Gapinge corannestrurm@zeelandnet.nl

Koster
Jannie Paauwe
Schellachseweg 2a, 4352 AJ Gapinge tel: 0118 - 591490

College van Kerkrentmeesters
Voorzitter
Arnold Eggink tel: 0118 - 592165 
Schellachseweg 2f - 4352 AH Gapinge ea.eggink@gmail.com

Penningmeester
Wim van Tatenhove
Dorpsstraat 3a, 4352 AA Gapinge tel: 0118 - 596080
 wmttn@zeelandnet.nl
Rabobank Walcheren/Noord-Beveland 
Rek.nr: NL35RABO0385.3539.44
(t.n.v. Protestantse Gemeente Gapinge)

Diaconie 
Voorzitter
Lies Sturm tel: 06-26842951
 joliebas@zeelandnet.nl
Penningmeester:
Tannie Gideonse tel: 06 - 22840021

Zendings- en evang. commissie
Tannie Gideonse tel: 06 - 22840021
Dorpsstraat 37, 4352 AB Gapinge a.j.gideonse@hotmail.com 
Rek.nr:NL87RABO0365.2094.06   o.v.v. Zendingsbijdrage

Ledenadministratie
Truus Looise tel: 0118 - 591629 
 truus.looise@gmail.com
Autodienst
Koos van Tatenhove tel: 0118 - 596080
 wmttn@zeelandnet.nl
Redactie kerkblad Gapinge
Jeannette Coppoolse,    tel: 0118-501615
Meiwerfweg 3, 4352SC Gapinge  kerkbladgave@gmail.com 

COLOFON
‘Op Weg’, uitgave  jaargang 28 - nummer 5
informatieblad van de Protestantse Gemeente Veere 
en Protestantse Gemeente Gapinge
website: www.pgveere.nl
Inleveradres kopij en eindredactie
Marianne Cleeren-Boone
tel: 06-13370916 / e-mail: kerkbladgave@gmail.com
Uiterste inleverdatum: 26 mei 2022
Lay out en opmaak: Adri Franke 

ADRESSEN VEERE
Kerkgebouw
Kleine Kerk
Kapellestraat 27
4351 AL Veere
tel: 0118-501436

De Korenmaat
Kerkstraat 6
4351 AK Veere

Predikant
vacant
Bijstand pastoraat: 
ds. J.W.(Pim) Steenbergen
Middelburg tel: 0118-553765
E-mail: jw.steenbergen@planet.nl

Pastoraat
Wijkteam buitengebied
Johan Luijk (ouderling) tel: 06-23993974
Mariëlle en Jan-Peter Stevens tel: 0118-501477
Margot Corbijn (diaken) tel: 06-53942497

Wijkteam Veere stad
Hugo de Ridder (ouderling) tel: 06-36072898 
Ellen Vooijs tel: 0118-501020
Petra Schot (diaken) tel: 0118-851453

Wijkteam Zanddijk
Tini Hengeveld (ouderling) tel: 0627585203
Jozien Vercouteren tel: 0631546674
David Pouwer (diaken) tel: 0118-501784

Nieuw-Sandenburgh
C. Simons (Rozenhof) tel: 0118-466465
Betsie Wattel (Diaken) tel: 0647016894
Coby Louwerse tel: 0118 501318

Scriba
Sylvia van Dam Merrett tel:0118-502151
scribagave@pgveere.nl

Voorzitter kerkenraad
Harry Buiter
(voorzitter Veere en Combinatie) tel: 0118-506025

Kosters
Heleen Boone tel: 0118-501794
Fred Louwerse tel: 06-27425987

Verhuur en beheer Korenmaat
Jan van den Broeke tel: 06-22304293
verhuur@pgveere.nl

Diaconie
Rekeningnummer: NL82RABO0335.0616.05
(t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Veere)

College van Kerkrentmeesters
Harry Buiter ( Voorzitter) tel:  0118- 506025
Heleen Slingerberg (secretaris) tel:  06-55700388
Ted van Dam Merrette (penningmeester) tel:  0118 -502151 
Nel Heij (administrateur en ledenadministratie)   tel: 0118- 501564

Collectemunten van € 1,00 per stuk verkrijgbaar door ronde bedragen 
in veelvoud van 10 over te maken op NL79RABO0335.0649.57
(t.n.v. Protestantse Gemeente Veere) en aan te vragen bij de 
penningmeester.
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