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MEDITATIE

AFSCHEID VAN 2020- DE TOEKOMST TEGEMOET
U ontvangt dit nummer van het kerkblad op de grens van 2020 en
2021. We nemen afscheid van een bijzonder jaar. Het woord van het
jaar ‘anderhalvemetersamenleving’ bewijst dat. We stuitten op de
grenzen van onze menselijke invloed. Het leven is niet beheersbaar
voor ons. Geluk kreeg door de Lockdown vanaf in maart een minder
materialistische invulling. De economische groei kwam op de tweede
plaats. Wat is het contact met anderen belangrijk. Je ontdekt het pas
als je die mist. Nog belangrijker zijn onze idealen, die juist in de nood
opbloeiden: gastvrijheid, aandacht, hulpvaardigheid, betrokkenheid op
elkaar, enzovoorts.
In de preken rond Kerst en Oudjaar wil ik uitgebreid op deze dingen
ingaan. Dat Jezus kwam in een onherbergzame wereld en daar niet
welkom was. Hij kwam als God zelf die zich niet bij de vijandschap
van de wereld wilde neerleggen, maar die door ongekende liefde
wilde doorbreken. Daarom lag Hij in de voederbak (Lucas 2), daarom
hing Hij aan het kruis.
Dat wij geborgen zijn en mogen schuilen onder Gods vleugels (Psalm
91)
Wat moet je dan nog in een meditatie schrijven? Er is al zoveel
gezegd.
Het antwoord vond ik in de muziek die ik afspeel in de vele uren van
het maken van kerst- en oudjaarspreken. En in het bijzonder de CD
‘Koorddanser’ van Elly en Rikkert.
2020 was ook het jaar dat zij stopten met optreden. Ze zijn tientallen
jaren belangrijk geweest in de muziek, door hun teksten, maar ook
door hun persoonlijkheden. Ze waren van waarde, ook in de kerk.
Wie kent niet de vrolijke klanken van ‘de kauwgomballenboom,
midden in het tuintje van mijn oom’. Maar ze schreven ook indrukwekkende, soms huiveringwekkende liederen. Rikkert is een briljante
scherpzinnige ‘dichter bij het nieuws’.

2020 was voor mij het jaar, dat twee keer tussen de uitvaart van de
man en de vrouw van een echtpaar slechts enkele maanden verstreek. En ook bij enkele andere echtparen werd een decennialange
verbondenheid door de dood van een van beide partners verbroken.
Rikkert Zuiderveld heeft over dit onderwerp het hartverwarmende,
hoopvolle lied ‘Twee oude mensen’ geschreven. Dat lied van
‘Koorddanser’ wil ik u deze maand meegeven.
We horen over het prachtigste op deze wereld: de liefde tussen
mensen.
En we horen van God van wie gelovigen deze liefde nooit los kunnen
zien.
Onze liefde rust in zijn liefde. Christus kwam, leed en overwon.
Zijn Rijk is het leven voor ieder die Hem kent en de liefde hier leeft.
In die liefde gaan wij 2021 en de eeuwigheid tegemoet.
*****
Twee oude mensen
(Tekst en muziek: Rikkert Zuiderveld)

Twee oude mensen en de dingen die voorbijgaan
Dat zijn de auto’s en de spijt
De kinderen en de tijd die nooit blijft stilstaan
Die nooit blijft stilstaan.
Twee oude mensen arm in arm
De ene houdt de and’re warm
En in gedachten
Zijn zij versmolten tot één ziel
En wat hen ook ontviel
De dood kan wachten
Twee oude mensen en de dingen die voorbijgaan
Dat zijn de treinen en de haast
De wind die altijd blaast
En nooit blijft stilstaan
Die nooit blijft stilstaan
Twee oude mensen op een bank
Een beetje krom, een beetje mank
En steeds na achten
Gaan ze hetzelfde straatje om
En zeggen zwijgend: liefste kom
De dood kan wachten
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En over straat waait er een krant
Naar waar het nieuwe winkelcentrum wordt gebouwd
Er is weer oorlog en weer brand
Het nieuws is oud.
Twee oude mensen en de dingen die voorbijgaan
Dat zijn de zomers en de wrok
Het tikken van de klok
Die nooit blijft stilstaan
Die nooit blijft stilstaan
Twee oude mensen hand in hand
Met diepe rimpels door de tand
Destijds geschreven
Starend naar de overkant
Hun ogen transparant
Het is vergeven
Twee oude mensen hand in hand
Op de drempel van het land
Waar engelen zweven
Samen in de wetenschap
Het is minder dan één stap
Daar is het leven.
*****

Afscheid van 2020
De toekomst tegemoet
ds. D. Westerneng
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UIT DE KERKENRAAD

Geacht gemeentelid/bezoeker kerkdiensten,
Alleen diensten via internet tot en met 17 januari 2021
De kerkenraad heeft dinsdag 15 december haar december vergadering gehouden. Een van de agendapunten was de vraag hoe wij
reageren op de strenge corona-maatregelen van de overheid.
Het CIO, dat namens alle kerken met minister Grapperhaus overlegt,
had hierover een advies uitgebracht. De synode van de Protestantse
Kerk in Nederland heeft dat overgenomen en aan alle gemeenten
doorgestuurd:
1. Blijf zoveel mogelijk thuis en maak gebruik van de mogelijkheid
om diensten digitaal uit te zenden en mee te maken.
2. Als er redenen zijn om fysieke diensten te houden, met name
tijdens de komende feestdagen, dan met maximaal 30 kerkgangers (exclusief ‘personeel’). Hierbij gelden verder alle
gebruikelijke
voorschriften.
De kerkenraad heeft besloten dit advies te volgen en uitsluitend
kerkdiensten uit te zenden zonder kerkgangers. Via internet en
voor de luisteraars thuis ook via ‘het kastje’.
Waarom doen we dat? Samenkomen mag toch?
• De regering doet een dringend beroep op iedereen zich zo min
mogelijk te verplaatsen en zo weinig mogelijk contacten te
hebben. Daarom zijn de winkels gesloten en is het samenkomen van meer dan drie mensen niet toegestaan.
Deze maatregelen gelden niet voor de kerken. De reden
daarvoor is, dat de grondwet bepaalt dat de overheid geen
zeggenschap heeft over wat achter de kerkdeuren gebeurt.
Behalve wanneer de openbare orde of de gezondheid van
anderen in gevaar komt. Dit heet de scheiding van kerk en
staat. De overheid regeert de maatschappij, de kerkelijke
vergaderingen bepalen de kerkelijke regels.
De enige eis die de regering stelt is dat wij ook in de kerk de
anderhalve meter afstand onderling houden.
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•

De kerken samen (CIO) vinden dat de kerken het dringende
verzoek van de regering niet naast zich neer kunnen leggen.
Ze adviseren daarom hun kerken zichzelf vrijwillig aan de
regels voor iedereen te houden. Tot nu toe waren dat het
maximum van dertig kerkgangers, de registratie van aanwezigen en de extra hygiënemaatregelen. Nu wordt dat:
zoveel mogelijk online en anders maximaal dertig aanwezigen.

Het overleg in onze kerkenraad
• In de gesprekken sinds het begin van de coronacrisis stond
centraal dat de verkondiging van het Evangelie doorgaat. Dat
is de kerntaak van de kerk. Ook de onderlinge contacten
tussen gemeenteleden zijn belangrijk. Door de hygiëneregels
worden die beperkt: gesprekken vinden op afstand plaats. Ook
onderlinge bezoeken (vooral bij kwetsbare mensen) worden
daardoor gehinderd.
• Dankzij de werkgroepen (’s-Gravenpolder en Baarland)
konden we vanaf de zomer met dertig mensen veilig kerk
houden, wanneer niet werd gezongen en luchtcirculatie zoveel
mogelijk werd voorkomen. Zij hebben uitstekend werk gedaan.
• Het aantal besmettingen neemt sterk toe. Ook in ’s-Gravenpolder is dat het geval. De aantallen besmettingen in ZuidBeveland zijn nu veel hoger dan in het voorjaar. De
maatregelen tot nu toe hebben onvoldoende geholpen. Zelfs
de medisch deskundigen weten niet precies waarom dat zo is.
Voorzichtigheid is geboden met oog op kwetsbare en oudere
medemensen.
• Jezus roept ons op om op God te vertrouwen in alle
omstandigheden, maar ook om zelf te waken over het leven
van onszelf en anderen. Geloven doe je door woorden (bijbel
lezen, bidden, meemaken van kerkdiensten en andere
bijeenkomsten) en door daden.
• Het is de verantwoordelijkheid van de ambtsdragers om (als
kerkenraadsleden samen namens de gemeente) af te wegen
wat op dit moment het verstandigst is in onze gemeente.
Daarbij zijn de adviezen vanuit de regering en vanuit de
landelijke kerken belangrijk, ook wat kerken om ons heen
besluiten. Het is onze eigen keuze.
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De conclusie van onze kerkenraad
• Medisch deskundigen adviseren samenkomsten zoveel
mogelijk te beperken, omdat de situatie zeer ernstig is en
zonder verder ingrijpen onhoudbaar kan worden. De regering
heeft dit advies overgenomen, net als de landelijke kerken.
• De verkondiging van de boodschap van Jezus die de hemel
verliet en als Verlosser op aarde kwam moet blijven klinken.
Deze wint aan kracht als we laten merken dat de kerken
midden in de wereld staan en laten zien dat liefde voor elkaar
en verantwoordelijkheid naar elkaar offers van ons vraagt.
Daarom beperken wij onze rechten vrijwillig, vanuit ons geloof
in Jezus die zijn hele leven heeft moeten lijden en op Goede
Vrijdag het uiterste offer bracht. We zenden de diensten alleen
online uit om kwetsbare mensen en zorgpersoneel te
beschermen en te steunen. Ook veel andere gemeenten
hebben hiervoor gekozen.
• Onze eigen predikant, ds. Westerneng is bereid zoveel
mogelijk alle diensten zelf te leiden. We hoeven dan geen
beroep te doen op gastpredikanten, zodat ook zij niet hoeven
te reizen.
• We roepen alle gemeenteleden de kerkdiensten te beluisteren
en anderen niet uit het oog te verliezen. Gelukkig kunnen we
ook via de telefoon of met een kaartje of praktische hulp een
gemeenschap vormen. Dat dat tijdelijk niet in de kerkdiensten
gebeurt is erg jammer en pijnlijk, maar gezien de besmettingscijfers onvermijdelijk. Laten we ook bidden voor
elkaar!
• De kerkenraad is dankbaar dat ieder kerkenraadslid dit besluit
steunt. We hebben begrip voor hen die de afweging anders
zouden maken en het er moeilijk mee heeft dat kerkbezoek
onmogelijk is. We vragen ook respect voor de kerkenraadsleden die namens u de knoop moesten doorhakken.
Heeft u vragen of behoefte om een reactie te geven, bel of
mail gerust een van de onderstaande kerkenraadsleden. (zie
het Kerkblad)

Een overzicht van de diensten tot en met 17 januari 2021
U kunt hieronder de tijdstippen lezen waarop een dienst live wordt
uitgezonden. U kunt deze diensten ook later beluisteren via
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Kerkdienst gemist en de website van onze gemeente. Veranderingen
in tijden voorganger zijn vetgedrukt.
Zondag 20 december 10.00 uur
: ds. D. Westerneng
Donderdag 24 december 19.00 uur
: kinderkerstdienst
Donderdag 24 december 20.30 uur
: ds. D. Westerneng
kerstnachtdienst
Vrijdag 25 december 10.00 uur
: ds. D. Westerneng
Zondag 27 december 10.00 uur
: ds. J. Wouters
Donderdag 31 december 19.00 uur
: ds. D. Westerneng
oudjaarsdienst
Zondag 03 januari 10.00 uur
: ds. D. Westerneng
Zondag 10 januari 10.00 uur
: ds. D. Westerneng
Zaterdag 16 januari 19.00 uur
: ds. D. Westerneng
Een hartelijke groet namens de kerkenraad,
J. de Jager (scriba) en ds. D. Westerneng (predikant)
Begroting 2021
Afgelopen dinsdag 15 december heeft de kerkenraad de begroting
voor 2021 van zowel diaconie als van de kerk goedgekeurd met voor
beiden een negatief resultaat.
Er is zowel een verkort overzicht als een uitgebreid financieel verslag
opgesteld en deze zijn (deels) opgenomen op de site van onze kerk.
Ook zijn de stukken voor een ieder opvraagbaar bij ondergetekende
met opgave van mailadres.
De officiële stukken zijn doorgezonden naar de beoordelende
instanties van de Protestantse Kerk Nederland.
Omdat er op de inleidende pagina van de begroting aandacht
gevraagd wordt voor mogelijk ingrijpende onderdelen van het kerkzijn
in ’s-Gravenpolder, is deze volledig opgenomen in het kerkblad van
deze maand.
Wij willen u dan ook vriendelijk verzoeken om hiervan kennis te
nemen, omdat een steeds terugkomend verlies een keer gekeerd zou
moeten worden. Hiermee willen wij een aanzet geven voor een
discussie en uiteindelijk besluitvorming, hoe we dit probleem mogelijk
deels kunnen oplossen.
Vriendelijke groet,
namens de kerkrentmeesters, Berry Kooiker
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Toelichting begroting 2021
De voorlopige begroting voor het jaar 2021 wordt gekenmerkt door
een grote mate van onzekerheid. Kunnen we ons normale kerkelijk
leven weer oppakken of gaan we nog een jaar tegemoet met diverse
overheidsmaatregelen en beperkingen ?
Het ingeschatte resultaat voor 2021 laat een negatief bedrag zien van
ca. € 50.000,-. Ondanks het feit dat we waar mogelijk de kosten zwaar
onder de loep genomen hebben en gekeken, wat eventueel minder
zou kunnen, zijn we toch gebonden aan vaste kosten aspecten van
personeelskosten, onderhoudskosten, centrale bijdragen en verplichtingen van overheid en/of energieleveranciers.
Aan de opbrengsten zijde moeten we helaas constateren, dat er
ondanks een kleine meeropbrengst van pachtopbrengsten, over de
hele linie minder opbrengsten levend geld zijn te verwachten.
Overlijdens, verhuizingen en het vertrekken van leden van onze kerk,
zijn hiervan grotendeels de grootste oorzaak. De vrijwillige bijdragen
lopen terug (deze trend was al eerder ingezet), collectes zijn bij
beperkt kerkbezoek aanzienlijk minder, aan biddag- en dankdagcollectes wordt jaarlijks minder overgemaakt.
Het patroon van steeds oplopende negatieve resultaten van de
afgelopen jaren, noopt ons om zo mogelijk naar ingrijpende maatregelen uit te kijken. We kijken dan uiteraard eerst naar de grootste
kostenposten binnen de kerk.
Het pastoraat springt daar uitdrukkelijk boven uit; logisch met een
fulltime voorganger. Eerder hebben we geprobeerd om uit te kijken
naar deeltijdwerk, maar daar is vanwege gebrek aan pastorale
ouderlingen/medewerkers mee gestopt. Gelukkig kunnen we als kerk
altijd een groot beroep doen op vrijwilligers om hand en spandiensten
te verrichten in de gemeente en daar zijn we ontzettend blij mee zijn.
Veelal betreffen dat ook vaak activiteiten anders dan bestuurder van
onze kerk of diaconie met een min-of-meer lost/vast verband. Een
parttime dienstverband van onze voorganger legt een groot gedeelte
van het bezoekwerk op een heel laag pitje...........
De bemensing van de Ontmoeting loopt gevaar. Niemand (al dan niet
in combinatie) heeft zich gemeld voor de bemensing van de
ontmoetingsruimte en moeten we aanvragen voor huur of gebruik
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stopzetten. Indien dit zo blijft, zullen we het gebouw afstoten, omdat
kosten wel gemaakt worden (onderhoud, energie, afschrijving e.d.)
maar opbrengsten achterwege blijven....
De Maartenskerk is het afgelopen jaar gerenoveerd en staat er weer
goed bij voor de komende jaren (?). Binnenkort zal er een gesprek
plaatsvinden met de Stichting Oude Zeeuwse Kerken om te kijken of
er een constructie te vinden is om de kerk "over te dragen" zodat we
de kosten van onderhoud en beheer uit handen geven. Een heel
ingrijpende actie !
Het aantal bezoekers in de kerk van Baarland loopt vanwege de
vergrijzing terug. Voor het komende jaar worden maandelijks nog 2
diensten gehouden, terwijl er halverwege het jaar gekeken wordt of
verdere openstelling nog wel wenselijk dan wel mogelijk blijft, ook
gezien vanuit het kostenaspect.
We staan voor moeilijke keuzes, waarbij ook de huidige corona tijd
geen positieve invloed op heeft, maar door jaarlijks grote verliezen te
moeten lijden, zal het ook een keer spaak lopen. Nu hebben we
gelukkig nog een redelijke buffer voor de komende jaren, maar dan
moeten de kosten beheersbaar worden en de opbrengsten
verbeteren, anders wordt het een sober perspectief voor de toekomst.
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UIT DE GEMEENTE

Bij de kerkdiensten
Nu er tot 17 januari een dringend verzoek is alleen kerkdiensten te
houden via de media, is er voor de eerste drie zondagen van deze
maand het nodige gewijzigd. Wanneer langer maatregelen nodig zijn
wordt u daar tijdig van op de hoogte gesteld.
Zondag 3 januari hoop ik te preken over Johannes de Doper (Marcus
1:1-8). Het is de eerste dienst van een nieuw kalenderjaar. Helaas
ontmoeten we elkaar alleen via de techniek.
Op zondag 10 januari staat centraal Marcus 1:21-28. Jezus benadrukt
zijn woorden in Kafarnaüm door een bezeten man te genezen.
De dienst van zondag 17 januari wordt uitgezonden op zaterdag 16
januari om 19.00 uur en is vanaf zaterdagavond te beluisteren via
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Kerkdienst gemist en de website van onze gemeente. Ik hoop die zelf
te leiden, maar heb op deze vrije zondag al een afspraak om elders
de dienst te leiden. Het bijbelgedeelte dat we overdenken met het oog
op ons geloofsleven is Marcus 1:29-39. Jezus geneest de schoonmoeder van Petrus, die het waarschijnlijk maar niets vindt dat haar
schoonzoon een rondtrekkende rabbi volgt en niet de kost verdient
met vissen.
Zondag 24 januari zijn er in beide kerkgebouwen gastvoorgangers. De
kinderen horen een verhaal over de genezing van een melaatse (Mc.
1:40-45)
Tenslotte 31 januari. In ’s-Gravenpolder zal er dan een dienst zijn voor
de hele gemeente. Ik zal waarschijnlijk preken over Marcus 2:1-12.
Vier vrienden brengen een verlamde man naar Jezus om hem te laten
genezen. Mogelijk kies ik ook iets anders met het oog op de
actualiteit.
Zieken
Corine de Korne Ruilverkavelingsweg 3, ’s Heer Abtskerke) is weer
thuis, na een aantal weken ondersteuning te hebben gehad in
Emergis. Het gaat beter met haar en dat is reden tot dankbaarheid.
Mw. H. Wisse-Meedendorp (Magnoliastraat 38, ’s-Gravenpolder) heeft
in het ziekenhuis gelegen, maar herstelt nu thuis. Ze is snel vermoeid.
We zijn dankbaar dat ze met de feestdagen thuis kan zijn, zij het met
extra hulp.
Dhr. H. de Vriend (Slotstraat 1, Baarland) is in Terneuzen behandeld
voor zijn hartritme en viert de feestdagen bij de dochter.
Dhr. G.C. op ’t Hof (’s-Gravenstraat 36, ’s-Gravenpolder) heeft een
vast adres in Ter Valcke gekregen. Hij zit in de woongroep 4-012.
Hopelijk kan hij zich daar thuis voelen.
Mw. B.C. van de Velde-Huijzen (Iepestraat 27, ‘s-Gravenpolder) en
mw. J. de Jonge-Nijsse (Magnoliastraat 176, ‘s-Gravenpolder) revalideren daar beiden ook na botbreuken.
Dhr. M. Goud, (Burg. Vogelaarstraat 30, Baarland) is opgenomen in
Theresiahof te ’s-Heerenhoek. Zijn gezondheidsproblemen werden te
groot om door zijn vrouw en de thuiszorg te worden ondersteund. En
hoe verdrietig ook voor de familie Goud, is een verpleegafdeling
elders dan de beste oplossing. We wensen hun sterkte bij het
gescheiden zijn in de dagelijkse dingen.
Dat geldt natuurlijk ook voor de overige zieken. En voor iedereen die
in zijn of haar omgeving met bijzondere zorgen te kampen heeft. Het
verlies van een familielid, ziekte van een dierbare, angst voor de
toekomst en eenzaamheid onder de beperkende maatregelen.
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Overleden
Gisteren, 18 december is ons oudste gemeentelid overleden: Cornelis
(Kees) de Vriend. Hij woonde met zijn vrouw op Schansstraat 4 in
Baarland en mocht de gezegende leeftijd van 99 jaar bereiken. De
laatste weken ging zijn conditie snel achteruit. Wanneer u dit leest
heeft de uitvaart vanuit de Maartenskerk in Baarland plaatsgevonden.
We wensen mw. de Vriend en heel haar familie troost en kracht toe
om afscheid te nemen. Een in memoriam leest u volgende maand.
Giften
Op de bezoeken in de decembermaand ging ik regelmatig naar huis
met een gift voor de kerk, diaconie of bloemenfonds. Ook omdat men
niet in de kerk in de collecte kan geven.
Voor de kerk bestemd: € 10,-- € 20,-- en € 50,--.
Voor de diaconie: € 10,-- algemeen werk, € 10,-- bloemenfonds en
Kebene € 10,-Heel hartelijk dank aan degenen die op deze manier hun betrokkenheid toonden.
Dankbaar
Tenslotte wil ik u hartelijk danken voor alle lieve en meelevende
woorden op kerstkaarten die we in de brievenbus vonden. Velen
waren geschrokken dat Corine eind november positief getest werd op
corona en ons gezin daarom twee weken in quarantaine zat. Iets dat
trouwens meerdere huishoudens in onze gemeente en onze dorpen
meemaken.
Mensen vroegen hoe het met ons gaat. Gelukkig goed! Corine kan
haar passie, waaronder het kindernevendienstverhaal iedere zondag
in de kerk, weer doen. Dat is een hele klus, iedere week een paar uur
werk, maar het wordt door jong en oud gewaardeerd. Ook Hans had
klachten, maar kan zijn stage op de verpleegafdeling in Moerzicht te
Yerseke weer doen. De anderen, Lisanne (leerkracht op ‘De Welle’ in
Kruiningen), Martin (eindexamen MAVO) en ik, hadden gelukkig geen
ziekteverschijnselen.
Wel vind ik het moeilijk dat mijn bezoekwerk, vooral in de tehuizen
van SVRZ en Ter Weel, niet of niet spontaan kan gebeuren. Je hebt
het gevoel dat je mensen niet goed kunt bijstaan, terwijl dat nodig is.
Maar je wilt als predikant ook niet de plaats van die één of twee
familieleden of vrienden per dag innemen. Als ik een mobiel nummer
heb, biedt dat vaak uitkomst.
In dit jaar hebben verschillende mensen een bijzondere rol gespeeld
in het kerkelijk leven. Ik ga hun namen niet noemen, maar heb het
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hun persoonlijk ook gezegd of geschreven. Zonder kerkenraadsleden,
de werkgroep(en) kerkdiensten en diverse andere gemeenteleden
had onze gemeente niet kunnen functioneren. Ook de reacties en het
uitspreken van vragen en twijfels hebben geholpen. Ik durf gerust te
zeggen dat mede dankzij deze inzet er kansen voor onze kerk zijn
gegrepen; er was op verschillende terreinen, ondanks de hindernissen, groei en vooruitgang. Heel hartelijk bedankt daarvoor!
We wensen u en onszelf toe dat in 2021 alles weer een beetje
gewoner mag zijn, maar vooral dat God met ons allen is. En aan dat
laatste hoeven we gelukkig nooit te twijfelen.
Namens alle bewoners van de herdershut,
ds. D. Westerneng

Bedankt
Wij willen iedereen bedanken voor de vele kaarten, bloemen en
telefoontjes bij ons 40 jaar huwelijksjubileum.
Met hartelijke groeten.
Gerard en Elly Heijboer - Beun

Mutaties ledenbestand tussen 20-11 en 18-12
Geen mutaties
Verjaardagen in januari
Mw. L.H. Cheng Cho van-v Driel
Chopinlaan 22
Dhr. M.A.D. Krijger
Brg. Jansenstr 6
Dhr. C. Hoeve
Pr Wilhelminastr 20

1 jan 1940 81
14 jan 1937 84
22 jan 1936 85

Collectes ’s Gravenpolder/Baarland diaconie november 2020:
Net als de vorige maand is de opbrengst van de diaconie en de
uitgang samengevoegd tot één bedrag wat is overgemaakt naar
onderstaande doelen
KIA Zending
€ 97,25
Actie4kids
€ 124,45
KIA Jeugdwerk
€ 133,80
Siloam
€ 162,00
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Op 22 en 25 november was er geen fysieke dienst. De doelen KIA
Pastoraat en St. Christenen voor Israël hebben beiden € 100,-- gekregen van de diaconie
Via dhr. van Damme is € 100,-- binnen gekomen voor de diverse
collecten. Via mw. v.d. Have - Moerland is € 20,00 ontvangen. Alle
gevers hartelijk dank.
Let op…nieuw rekeningnummer voor de diaconie per 01 januari
2021
De afgelopen jaren zijn de bankkosten bij onze huidige bank fors gestegen. Daarom heeft de diaconie besloten om met ingang van 01
januari 2021 over te stappen naar een betaalrekening van de SKG. Bij
de SKG zijn de kosten aanzienlijk lager en houden we dus meer geld
over om de goede doelen van de diaconie financieel te ondersteunen.
De SKG werkt met rekeningnummers van de Rabobank.
Ons nieuwe rekeningnummer is:
NL81 RABO 0373.7445.44 t.n.v. Diaconie Protestantse. Gemeente
's-Gravenpolder Baarland
Wilt u vanaf 01 januari dit nummer gebruiken? (En het oude uit uw
adresboek bij de bank verwijderen)
Bestemd voor Kerkrentmeesters
Collecten november en t/m 13 12
Verjaardagsbussen november
Giften: Via mw. De Koeijer
(1x € 5 en 1 x € 11)
Via mw. De Wilde
Bestemd voor diaconie (bloemenfonds)
Via mw. De wilde
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€ 463,75
€ 115,00
€
€

16,00
20,00

€

15,00

In januari start Actie Kerkbalans 2021.
Actie Kerkbalans is een moment om stil te staan bij de betekenis van
de kerk voor u. Én wat u betekent voor de kerk.
In de week van 18 januari ontvangt u een brief met het verzoek voor
een jaarlijkse bijdrage.
Momenteel zitten we in een periode met veel coronabesmettingen.
Ook tijdens Actie Kerkbalans willen we fysiek contact tot een minimum
beperken.
Hoe eventuele aanpassingen eruit zullen zien, leest u in januari in de
brief. Met het oog op de huidige situatie doen we daarom een
dringend beroep op u om digitaal toe te zeggen wanneer u daartoe de
mogelijkheid hebt.
Het is voor ons wel van belang om vooraf te weten of u digitaal wilt
toezeggen. U kunt dit doorgeven aan ondergetekende.
Heeft u vragen? Stel ze gerust!!
Hartelijke groet namens het college van kerkrentmeesters,
Monique de Broekert, telefoon 06 - 33 97 08 41
webshop@pkn-gravenpolder.nl
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•

•

UIT DE KINDERNEVENDIENST

Glitters blonken ons tegemoet op de knutselmiddag in
december. Met een gezellige groep kinderen en leiding
kwamen we op een middag bij elkaar om maar liefst zo’n 80
kerstkaarten te maken. Die kaarten gingen naar de oudere
mensen in onze gemeente en wat waren ze er blij mee. Zelf
mochten de kinderen ook een kaart mee nemen om naar een
oma, opa of buurvrouw te sturen. Terwijl we naar kerstmuziek
luisterden, werd er ontzettend hard gewerkt en geloof het of
niet, maar we hadden zelfs nog tijd over om een paar sterren
te versieren die we in de kerk op konden hangen. Fijn kinderen
dat jullie zo je best hebben gedaan!

•

Terugkijkend op 2020 was het een bijzonder, afwisselend jaar.
Wel naar de kerk, niet naar de kerk en thuis luisteren.
Dankbaar kijken we terug op de ontmoetingen die we wél
hadden. Activiteiten die wel door konden gaan, soms op een
andere manier, maar toch waardevol. We hopen voor het
nieuwe jaar dat in ieder geval iedereen gezond zal zijn en dat
er contact zal zijn op welke manier dan ook.

•

Voorlopig zullen we thuis moeten luisteren naar de dienst,
maar we hopen dat we snel weer naar de kerk kunnen.
Actuele ontwikkelingen kunt u volgen via de website van de
kerk.

•

We bidden en wensen dat iedereen gezond is. Denk aan
elkaar.

Leiding kindernevendienst
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JEUGDHOEKJE
Hallo allemaal,
Daar zitten we weer. Thuis in ons eigen huis. Door corona mochten
we geen kerst vieren met veel mensen en ook de jaarwisseling was
alleen met ons eigen gezin en misschien nog een paar gasten.
Wat jammer, maar gelukkig kan het in een klein groepje ook wel fijn
zijn. We hopen dat iedereen zich goed aan de regels houdt zodat we
snel weer naar school en naar de kerk kunnen.
De kleurplaat en puzzel van de vorige keer gingen over Kerstfeest.
Jezus is geboren!
Groetjes van Jolanda

Van de redactie: Helaas is de puzzel deze keer komen te vervallen. Dat komt door de vele tekst in deze editie en het
gebonden zijn aan een veelvoud van (4) vier pagina’s.
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COLLECTEROOSTER
3 januari: Youth for Christ
Youth for Christ is een professionele jongerenorganisatie voor
jongeren van 10-23 jaar. Youth for Christ gaat wereldwijd
onvoorwaardelijk voor jongeren en wil ze veilige plekken bieden, waar
ze kunnen groeien. Youth for Christ is met diverse activiteiten en
jongerencentra in heel Nederland vertegenwoordigd. Met zestien
jongerencentra bereiken we dagelijks duizenden jongeren. Daarnaast
ondersteunen wij ruim 60 vrijwilligersinitiatieven (LifeSpots) door het
hele land. Tot slot komen onze sprekers in meerdere kerken om hen
te inspireren om te investeren in jongeren.
10 januari: SDOK = Stichting De Ondergrondse Kerk
Deze, sinds 1966 bestaande, christelijke organisatie staat wereldwijd
naast vervolgde christenen en roept christenen in Nederland op tot
verbondenheid met hen.
Onze broeders en zusters worden vervolgd. Ze lijden lichamelijk,
geestelijk, emotioneel. De Bijbel roept ons op om te delen in hun
lijden, bijvoorbeeld in Hebreeën 13 vers 3: “Denk aan de gevangenen
alsof u zelf ook gevangen bent”. Daarom staat SDOK naast vervolgde
broeders en moedigt hen aan trouw te blijven aan God.
17 januari: Catechese en educatie
Van generatie op generatie wordt het geloof in God doorgegeven. In
de kerk gebeurt dat bijvoorbeeld via de catechese. Dat vraagt nogal
wat van mensen die zich hiervoor inzetten: bijvoorbeeld de
catecheten. Gelukkig staan zij er niet alleen voor. Er zijn
mogelijkheden voor training en toerusting via het toerustingscentrum
van de Protestantse Kerk. Ook worden er speciale materialen voor de
catechese ontwikkeld door jeugdorganisaties, zoals JOP en de HGJB.
Deze jeugdorganisaties verzamelen kennis over catechese en zijn
een vraagbaak voor catecheten. De catecheet is en blijft via de
catechese-ontmoetingen een belangrijke schakel naar een nieuwe
generatie. Als jongeren zo een plek hebben waar zij kunnen leren
geloven, is er hoop voor de kerk van de toekomst. Een kerk waar
mensen elkaar en God echt ontmoeten.
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24 januari: Kerk in Actie. Missionair(Een kerk van betekenis)
Een inloophuis waar iedereen uit het dorp welkom is. Een moestuin
voor de hele buurt. Een mobiel koffietentje voor mensen die een
praatje willen. Kerken zijn creatief in het zoeken naar verbinding met
hun omgeving. Op allerlei manieren zijn ze van betekenis voor
voor hun dorp of stad en laten ze zien dat het evangelie goed nieuws
is voor álle mensen. De Protestantse Kerk in Nederland ondersteunt
missionair-diaconale initiatieven van gemeenten, want zo zijn we een
kerk van betekenis.
31 januari: Stichting Vrienden van Effatha
De doelstelling van de Stichting Vrienden van Effatha is:
• het financieel ondersteunen van niet subsidiabele kosten ten
behoeve van christelijk onderwijs en zorg voor doven en
communicatief
gehandicapten,
waaronder
begrepen
wetenschappelijk onderzoek, hulp in individuele noodgevallen,
verspreiding van christelijk onderwijs, ontwikkeling en
aanschaf van programma`s en hulpmiddelen;
• het inhoudelijk en financieel ondersteunen van de aan deze
doelgroep gerelateerde organisaties met speciale aandacht
voor christelijke organisaties, waaronder ondermeer begrepen
audiologische centra en welzijnsstichtingen;
• het opzetten en ondersteunen van projecten in het buitenland
op het gebied van zorg en onderwijs voor doven en
communicatief gehandicapten. 80 procent van het jaarlijks te
besteden bedrag gaat naar buitenlandse projecten.
De Stichting Vrienden van Effatha baseert zich op een christelijke
levensvisie.
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LEESROOSTER
vr
za
zo
ma
di
wo
do
vr
za
zo
ma
di
wo

01 jan.
02 jan.
03 jan.
04 jan.
05 jan.
06 jan.
07 jan.
08 jan.
09 jan.
10 jan.
11 jan.
12 jan.
13 jan.

Nieuwjaar
Psalm 8
Genesis 11:10-32
Genesis 12:1-9
Genesis 12:10-20
Genesis 13:1-18
Genesis 14:1-12
Genesis 14:13-24
Genesis 15:1-11
Genesis 15:12-21
Psalm 71
Romeinen 12:1-8
Romeinen 12:9-21
Romeinen 13:1-7

do
vr
za
zo
ma
di
wo
do
vr
za
zo
ma
di
wo
do
vr
za
zo

14 jan.
15 jan.
16 jan.
17 jan.
18 jan.
19 jan.
20 jan.
21 jan.
22 jan.
23 jan.
24 jan.
25 jan.
26 jan.
27 jan.
28 jan.
29 jan.
30 jan.
31 jan.

Romeinen 13:8-14
Genesis 16:1-16
Genesis 17:1-14
Genesis 17:15-27
Psalm 40
1 Petrus 1:1-12
1 Petrus 1:13-25
1 Petrus 2:1-10
Marcus 1:1-13
Marcus 1:14-20
Marcus 1:21-34
Psalm 107:1-22
Psalm 107:23-43
Deut.16:18–17:1
Deut.17:2-13
Deut. 17:14-20
Deut. 18:1-13
Deut. 18:14-22
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Kijk naar de sterren
Halverwege
Vertreksein
Vertrouwenscrisis
Uit elkaar
Teruggepakt
Abram gezegend
Hogere sterrenkunde
Toekomstvisioen
Schuilplaats
Gave gaven
Wees een medemens
Goed burgerschap
God liefhebben laat je zien door
naastenliefde
Blijde verwachting?
Naamsverandering
Abraham lacht
Gered van de dood
Kostbaar geloof
Onvergankelijk
Heilig volk
Over de Vader, de Zoon en de Geest
Spreken met gezag
Doorvertellen
God is trouw
Zie jij het ook?
Recht
Vorm van proces
Koningswet
Met grond zonder grond
Echte en valse profeten

E

EREDIENSTEN

Voor diensten in ’s-Gravenpolder vanaf 24 januari kunt zich aanmelden op donderdagavond. Dat kan via de website van de kerk.
U kunt ook bellen tussen 17.30 en 18.30 uur naar 06-33970841
(Monique de Broekert) Ook kunt u naar dit nummer een app sturen.
Voor de diensten op Baarland (13 en 27 december) kunt zich
aanmelden bij Ad van Sprang. Telefoonnummer 0113-639274

Zondag 3 januari 10.00 uur:
ds. D. Westerneng
Onlinedienst in ‘s-Gravenpolder

Zondag 10 januari 10.00 uur:
ds. D. Westerneng
Onlinedienst in ‘s-Gravenpolder

Zaterdag 16 januari 19.00 uur:
ds. D. Westerneng
Onlinedienst in ‘s-Gravenpolder

Zondag 24 januari 10.00 uur:
’s-Gravenpolder: ds. S. van der Linden
Baarland: ds. J. Smink

Zondag 31 januari 10.00 uur
ds. D. Westerneng
Alleen dienst in ‘s-Gravenpolder
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Wijkindeling
Protestantse Gem. te `s-Gravenpolder/Baarland
Contactadres pastoraat sectie 1-8: ds. D. Westerneng,
Goesestraatweg 7a, ’s-Gravenpolder, tel 269911
Contactadressen pastoraat sectie 1-6: dhr. H.G.M. van Damme,
Kamperfoeliestraat 10, ‘s-Gravenpolder tel. 0113-312826
Contactadres pastoraat sectie 7-8: dhr., A.H. van Sprang,
Nieuweweg 23, 4435 AB Baarland, tel 0113-639274
Contactadres diaconie sectie 1-6: Dhr. P. Scherbeijn,
Populierestraat 50, 4431 CK ’s-Gravenpolder tel: 0113-311564
Contactadres diaconie sectie 7-8: dhr. A.J. van Wingen,
Delischeweg 4, 4435 NB Baarland, tel. 0113-639742

Sectie 1: Bosseweide, `s-Gravenstraat, Kerkhoekstraat,
Korenhalmdijk, Nazareth, Poelvoordestraat, Provincialeweg,
Raadhuisstraat, Schoolpad, Schoolstraat, Schoorkenszandweg
Pastoraal bezoek: dhr. H.G.M. van Damme
Bezoekmedewerkster: mw. M. de Koeijer, Iepestraat 7,
4431 CS `s-Gravenpolder tel: 0113-312929

Sectie 2: Ambachtsstraat, Burg. Jansenstraat, Burg. Prumersstraat,
D.A.Poldermansstraat, Fiolierenstraat, Fortrapastaat,
Goesestraatweg, Middenstraat, Schuitweg, van Hoekenstraat,
Willem de Goedestraat,
Pastoraal bezoek : dhr. H.G.M. van Damme
Bezoekmedewerksters: mw. M.M. Scherbeijn-Nieuwenhuize,
Populierestraat 50, 4431 CK ’s-Gravenpolder tel. 0113-311564
en mw. K.J. Dekker-Duijzer, Burg Prümersstraat 8, 4431 CA ’sGravenpolder, tel: 0113-639618

Sectie 3: Haagdijk, Heer Jansdijk, Kadam, Lenshoekdijk, Weeldijk,
Nieuwe Hoondertsedijk (’s-Gravenpolder), Diaconielaan (Nisse),
Berkenstraat, Berliozlaan, Chopinlaan, Joannaplantsoen, Kievitlaan,
Zuidvlietstraat (Goes), Cederstraat, Franseweg (allen Kapelle), Oude
Hoondertsedijk, Schuttershofstraat Siguitsedijk, Slabbekoornsedijk
(Kwadendamme), Deestraat (`s-Heer-Arendskerke)
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Pastoraal bezoeker tehuizen: mw. S.C. de Wilde-Verhorst,
Hortensiastraat 10, 4431 EA ’s-Gravenpolder, tel 0113-312612
Pastoraal bezoek overig: vacant
Bezoekmedewerkster: (tehuizen) mw. J.J. Hoogerheide -Anthonise,
Goesestraatweg 2, 4431 CD, `s-Gravenpolder, tel: 0113-311478

Sectie 4: Berkehof, Elzehof, Iepestraat, Kastanjestraat, Klimopplein,
Langeweg, Meidoornhof, Robiniahof, Wilgestraat
Pastoraal bezoek: vacant
Bezoekmedewerkster: mw. J. Vermaire-van Weele, Magnoliastraat
46, 4431 DL `s-Gravenpolder tel: 0113-311794 en mw. D. v.d. HaveMoerland, Ambachtstraat 6, 4431 BE ’s-Gravenpolder tel. 0113850920

Sectie 5: Esdoornstraat, Populierestraat, Prunusstraat.
Pastoraal bezoek: vacant
Bezoekmedewerkster: mw. M. de Jager-Sandee, Burgemeester
Prumersstraat 14, 4431 CA `s-Gravenpolder tel: 0113-313225 en mw.
S. de Jager-Wattel, Goudenregenstraat 12, 4431 DW `s-Gravenpolder
tel: 0113 - 312632

Sectie 6: Egelantierstraat, Ganzerikstraat, Goudenregenstraat, Hazelaarstraat, Hortensiastraat, Jasmijnstraat, Kamperfoeliestraat, Lavendelstraat, Ligusterstraat, Magnoliastraat, Seringestraat, Skimmiastraat
Pastoraal bezoeker De Zwake: mw. S.C. de Wilde - Verhorst,
Hortensiastraat 10, 4431 EA `s-Gravenpolder. tel: 0113 - 312612.
Pastoraal bezoek Vorsvliet: mw. E. D. Blook - Bouterse,
Ambachtsstraat 8a, 4431 BE `s-Gravenpolder tel: 0113 - 316645
Bezoekmedewerkster: mw. J.E. v. Damme - Dobbelaar,
Kamperfoeliestraat 10, 4431 EC `s-Gravenpolder tel: 0113-312826
en mw. M.N. Tramper–van Liere, Kamperfoeliestraat 29, 4431EB ’sGravenpolder tel: 0113–695421
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Contactadres pastoraat sectie 1-8: ds. D. Westerneng,
Goesestraatweg 7a, ’s-Gravenpolder, tel 269911
Contactadressen pastoraat sectie 1-6: dhr. H.G.M. van Damme,
Kamperfoeliestraat 10, ‘s-Gravenpolder tel. 0113-312826
Contactadres pastoraat sectie 7-8: dhr., A.H. van Sprang,
Nieuweweg 23, 4435 AB Baarland, tel 0113-639274
Contactadres diaconie sectie 1-6: Dhr. P. Scherbeijn,
Populierestraat 50, 4431 CK ’s-Gravenpolder tel: 0113-311564
Contactadres diaconie sectie 7-8: dhr. A.J. van Wingen,
Delischeweg 4, 4435 NB Baarland, tel. 0113-639742

Sectie 7 Burg. Vogelaarstraat, Florishoek, Pr. Wilhelminastraat,
Slotstraat, Torenstraat, Zuidhoekstraat (Baarland), Doelstraat, Hugo
Kostenhoekstraat, Kamerpolderdijk, Oudelandsedijk, Ovezandseweg
(Oudelande), Molenstraat (Hoedekenskerke)
Pastoraal bezoek: Dhr. A.H. van Sprang en dhr. E. Kwakernaat
Pastoraal bezoekster: mw. E. Schipper-Voois, Stuyvezantseweg 4,
4435 NC, tel.: 0113-639376

Sectie 8: Bakendorpseweg, Delischeweg, Hellenburgstraat,
Kolewiegenhoek, Nieuweweg, Schansstraat, Striepseweg,
Stuyvesantseweg, Westdorpseweg, Zuidpolderdijk (allen Baarland)
Havenstraat, Papegaaistraat (Hoedekenskerke), Iseweg (Oudelande)
Pastoraal bezoek: Dhr. A.H. van Sprang en dhr. E. Kwakernaat
Pastoraal bezoekster: mw. E. Schipper-Voois, Stuyvezantseweg 4,
4435 NC, tel.: 0113-639376
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