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Voorwoord
Met veel plezier bieden we hierbij dit boekje aan met een overzicht
van de vorming- en toerustingactiviteiten, die in het seizoen 20202021 worden georganiseerd. Het is weer een gezamenlijk initiatief
van het Cluster van de Protestantse Gemeenten in AagtekerkeDomburg, Grijpskerke, Oostkapelle en Westkapelle.
In het afgelopen kerkelijke seizoen hebben we ervaren dat door de
corona, activiteiten niet door konden gaan. Dat kan zich herhalen,
maar dat mag ons niet verlammen en daarom plannen we wel.
In dit boekje is er een overzicht van alle gespreksgroepen,
filmavonden en andere activiteiten die we u en jou aanbieden. Het
zijn momenten waarop we elkaar kunnen ontmoeten en die ook een
goede mogelijkheid bieden om met elkaar in gesprek te komen over
‘het goede leven – leven in het perspectief van Gods licht’. We
hopen dus van harte dat u en jij gebruik zullen maken van de
aangeboden activiteiten.
De activiteiten worden niet per dorp of locatie, maar thematisch per
soort activiteit aangeboden, om zo aan te geven dat het om de inhoud
gaat en niet om de plaats van het gebeuren.
In verband met de organisatie van de activiteiten, is het i.v.m. de
preventieve corona protocollen nodig om te weten wie er komt. Dat
is ook handig om te weten hoeveel mensen er zullen komen, om te
kunnen bepalen of een geplande activiteit doorgang kan vinden.
Geeft u zich daarom s.v.p. vooraf op – telefonisch of via een
plaatselijk opgavenformulier.
Graag tot ziens op één van de activiteiten!
Namens het Cluster,

ds. Ph.A. Beukenhorst
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Gezamenlijke V & T activiteit
Theater: ‘Bijbel dicht op de huid’
Een voorstelling met Bijbelse monologen, gebracht door de
verhalenverteller Guido de Bruin.
Als verhalenverteller realiseert Guido de Bruin zich dat in deze
bijzondere tijd veel Bijbelverhalen gaan over het vertrouwen dat ons
kan helpen om een
ongewisse toekomst
tegemoet te gaan. Het zijn
verhalen die we juist ook in
deze tijd hard nodig hebben.
Als hij ze vertelt, komen ze
‘dicht op de huid’. Hij komt
ze graag vertellen.
Een voorstelling met
Bijbelse monologen. Laat
Sara tot je spreken, Ruth,
Salomo, Jona, Maria, Petrus
of Marta. En zomaar een
blinde die Jezus tegenkomt.
Hoor wat God of de duivel
met ons mensen voor
zouden kunnen hebben.
Een voorstelling waarin
diverse personages aan het
woord komen.
Datum: vrijdagavond 30 oktober 2020
Tijd: aanvang om 19.30 uur
Plaats: Protestantse Zionskerk, Duinweg 36.a., Oostkapelle
Organisatie: Cluster protestantse gemeenten N.W. Walcheren
Kosten: vrijwillige bijdrage, collecte aan de uitgang
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Startweekend
Aagtekerke-Domburg:
De gezamenlijke startdienst van Aagtekerke en Domburg vervalt dit
jaar, in verband met de huidige predikantsvacature.

Grijpskerke:

‘Het goede leven’

*** Zondag 13 september 2020 is het startzondag, waarbij we die
zondag en het daarop volgende kerkelijke seizoen zullen koppelen
aan het landelijke thema ‘Het goede leven’. Het programma van deze
dag is op moment van schrijven nog niet bekend. In het Kerkblad van
september vindt u de uitnodiging met meer informatie over het
programma van deze dag. Uiteraard is dit afhankelijk van de manier
waarop we op dat
moment als gemeente
kunnen samenkomen.

Oostkapelle:
‘Het goede leven’
Dit jaar is het thema van
het startweekend in
Oostkapelle ‘Het goede
leven’. Hiermee sluiten
we aan bij het landelijke thema van de PKN, met een uitnodiging om
aandacht te schenken aan een goed leven in het perspectief van Gods
licht.
***Zaterdag 5 september 2020: Deelnemers aan de activiteiten
en/of maaltijd geven zich vooraf op bij Lenie Molendijk-Vos, email: h-mol-vos@hetnet.nl of telefoon: 0118-435725.
A.Fietstocht: Fietstocht over Walcheren, voor jong en oud, plus
minus 20 km. Tijdens de fietstocht letten we op de 1,5 meter afstand,
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dit is de hele dag een absolute must. De fietsgidsen zijn Jan en Rina
Jobse-Langebeeke. We vertrekken vanaf de parkeerplaats bij de
protestantse Zionskerk, Duinweg 36.a. te Oostkapelle om 14.00 uur.
Onderweg is er een pauze waarin we koffie of thee drinken. De
fietstocht leidt terug naar de Zionskerk.
B.Spelletjes voor de kinderen: Voor kinderen is er de
mogelijkheid om met de jeugdouderlingen spelletjes te doen
(sjoelbak- en ringrijcompetitie) op de parkeerplaats bij de
protestantse Zionskerk, Duinweg 36.a. Aanvang om 15.00 uur.
C.Buffet en Quiz: Vanaf 17.30 uur bent u welkom om samen te
eten. Geen barbecue, maar een buffet - waarbij we ook telkens
rekening houden met de 1,5 meter regel – en we elkaar aanspreken
als dit wordt vergeten. Omwille van de ander, gaan we hier als
christenen niet vrijblijvend mee om! Wilt u voor het buffet iets
maken? Geef het s.v.p. door aan Lenie Molendijk-Vos, tel. 435725.
Halverwege de avond is Hans Corbijn de Quizmaster met een quiz
van Jan Zwemer.
***Zondag 6 september 2020: Het thema van de Startdienst om
10.00 uur in de protestantse Zionskerk, Duinweg 36.a. te Oostkapelle
is: “Het goede leven” (het jaarthema van de PKN).

Westkapelle:
*** Zondag 27 september 2020 is het startdienst. Het thema wordt
in het kerkblad ‘Het Baken’ vermeld.
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Kinderen / Jongeren
Kindernevendienst
De kinderen van de basisschool hebben regelmatig tijdens de
kerkdienst hun eigen nevendienst, waarin zij op hun niveau kunnen
luisteren naar een Bijbelverhaal en dit uitwerken in vormen als een
puzzel of knutselwerkje. Vaak is dit hetzelfde verhaal waar de ouders
in de dienst ook naar luisteren, maar dan verteld voor kinderen,
aangepast aan hun niveau.

Aagtekerke / Domburg
In alle zondagmorgendiensten wordt zowel in de Dorpskerk in
Aagtekerke als de Johanneskerk in Domburg kindernevendienst
gehouden. In Aagtekerke is er de 1e zondag van de maand crèche, in
Domburg in de zomermaanden elke zondag.

Grijpskerke
Tijdens de meeste diensten is er oppas voor de kleintjes van 0 tot 4
jaar. Elke eerste zondag van de maand is er geen kindernevendienst.
De 2de zondag van de maand is er Jeugdkerk, afwisselend in
Grijpskerke, Oostkapelle of Aagtekerke. We verwachten dan alle
kinderen op de locatie waar Jeugdkerk gehouden wordt.
De andere zondagen van de maand is er kindernevendienst, die
gehouden wordt in een bijgebouw van de Opstandingskerk.

Oostkapelle
Tijdens de kerkdiensten is er kindernevendienst en crèche.
Op Palmzondag 28 maart 2021 is er een gezinsdienst/kinderdienst
voor alle kinderen uit het cluster. Mét voorafgaand ontbijt!

Westkapelle
Iedere zondag is er tijdens de kerkdienst crèche voor kinderen van 0
tot 4 jaar en kindernevendienst voor kinderen vanaf 4 jaar.
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Jeugdkerk
De gezamenlijke Jeugdkerk wordt onder kerktijd georganiseerd in
een samenwerkingsverband en vindt één keer per maand plaats,
meestal op de tweede zondag van de maand, afwisselend in kerk of
kerkcentrum te Aagtekerke, Grijpskerke en Oostkapelle. Het hele
gezin is dan welkom in de betreffende kerk!
Deze Jeugdkerk bestaat uit twee groepen:
***Groep 8 van de basisschool met klas 1 en 2 van het voortgezet
onderwijs – dus tieners in de leeftijd van
11 tot en met 13 jaar. Deze eerste groep
werkt met het programma ‘Solid
Friends’ en wordt geleid door Yvonne
de Visser-Verton en Marja GeschiereSanderse.
***De tweede groep bestaat uit klas 3
t/m 5 van het voortgezet onderwijs – dus
tieners in de leeftijd van 14 tot en met 16
jaar. Deze groep werkt met het
programma ‘Live Steady’ en staat onder leiding van Hettie Vrij en
Bianca Bijkerk-van Ommen.
Voor het seizoen 2020-2021 staat de Jeugdkerk gepland op de
volgende data:
-zondag 11 oktober 2020 in Grijpskerke
-zondag 8 november 2020 in Aagtekerke
-zondag 13 december 2020 in Oostkapelle
-zondag 10 januari 2021 in Aagtekerke
-zondag 14 februari 2021 in Grijpskerke
-zondag 14 maart 2021 in Oostkapelle
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Catechese
Tegen het einde van het vorig seizoen dook het Coronavirus op. In
het begin was veel onduidelijk en we zijn met de catechisatieavonden
direct gestopt. In oktober 2020 starten we weer op; op woensdag
avonden voor de jeugdgroep en op zondagavonden de jongvolwassenen groep. Telkens als we bij elkaar komen proberen we
een thema te bespreken, we kijken naar de actualiteit of we laten
persoonlijke vragen aan bod komen. Natuurlijk geven we er een
Bijbelse draai aan en we ontdekken welke rol het geloof heeft.
***Cat1 Wanneer:
Elke woensdagavond (uitgezonderd de vakantie) te beginnen in
oktober 2020 tot en met maart 2021. Aanvang 18.30 u. tot 19.15 u.
Waar: “Bij de Koster”, Markt 65, Westkapelle
Wie: Iedereen vanaf ongeveer 15 jaar tot ongeveer 18 jaar.
***Cat2 Wanneer:
Elke eerste zondag van de maand te beginnen in oktober 2020 tot en
met maart 2021. Aanvang 19.30 uur tot en met 20.30 uur (nadien
drinken we wat met elkaar).
Waar: In de pastorie Ds. van Bruggen, Bellinkstraat 1, Westkapelle
Wie: Iedereen vanaf ongeveer 19 jaar tot ongeveer 25 jaar.
Let op: via de app en mailgroep krijg je een memo.

Belijdenis doen
Iedereen, jong of al wat ouder, die nooit belijdenis heeft gedaan,
maar wel speelt met die gedachte of er gewoon meer over wil weten,
kan contact opnemen met de eigen predikant. Meedoen met een
gespreksgroep voor jongvolwassenen kan een goede voorbereiding
zijn. Maar ook voor wie zich niet bij deze groep kan of wil
aansluiten, zal er in overleg gezocht worden naar een goede manier
om tot geloofsverdieping te komen, wat kan leiden tot het afleggen
van openbare belijdenis van het geloof. Neem contact op met je
predikant van je plaatselijke protestantse gemeente.
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Jeugdclubs en Jeugdkamp
In Oostkapelle komen tijdens het schooljaar verschillende
Jeugdclubs samen op de Jeugdzolder, Duinweg 36.a. en ’s zomers is
er het jaarlijkse Jeugdkamp.
Voor nadere informatie: jeugdouderlingen Maya Scheunhage-Vos,
tel. 0118-586563 of Sjoerd Blaas, tel. 06-31658473.

Knutselclub
De knutselclub wordt in het gebouw “Bij de koster”, Markt 65 in
Westkapelle gehouden op vrijdagavonden voor jongeren vanaf
groep 7. De data worden bekend gemaakt via de website.
Voor nadere informatie: (jeugd)ouderling Wim Boogaard, tel.: 0118571529, e-mail: wiboogaard@zeelandnet.nl

‘Over geloof gesproken’ –
gespreksgroep jongvolwassenen
Jongvolwassenen vanaf 18 jaar ontmoeten elkaar maandelijks op
zondag om 18.00 uur in Aagtekerke om samen te eten en in gesprek
te gaan over hoe zij in deze tijd vorm en uiting geven aan hun geloof.
Je bent van harte welkom om eens de sfeer te komen proeven en te
praten over wat jou zoal bezighoudt.
Contactpersonen: Henk en Ellis Minderhoud, tel. 0118-582285,
e: fam.minderhoud@zeelandnet.nl
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Tienerdiensten en Jongerendiensten
In Oostkapelle is er elke laatste zondag van de maand (met
uitzondering van juli en augustus) van 10.00 tot 11.00 uur een
Tienerdienst in het Protestants Kerkcentrum (Johan de Pourckstraat
2, achter de protestantse Dorpskerk in Oostkapelle). Deze
tienerdiensten zijn bedoeld voor middelbare scholieren en staan
onder leiding van Jos Luteyn en Jos de Korte.
In de Moriakerk in Westkapelle worden er dit seizoen meerdere
Jongerendiensten gehouden, georganiseerd door de
Jongerendienstcommissie. Jongerendiensten in 2020/2021: zondag
15 november 2020 m.m.v. koor “Inspiration”. Voor 2021 moeten de
data van de jeugddiensten nog worden vastgesteld.

12

De Bijbel open
Bijbelkring aan huis
Elk jaar bij de start bespreken we in Grijpskerke samen welk
Bijbelboek of welke Bijbelse onderwerpen dat seizoen aan de orde
kunnen komen. De deelnemers die dat willen kunnen per keer e.e.a.
voorbereiden en inleiden. De bijeenkomsten vinden plaats bij een of
meerdere van de deelnemers aan huis. De datum van de eerste
bijeenkomst in oktober wordt nog vastgesteld. Als u of jij
belangstelling hebt, zien we vooraf graag je aanmelding tegemoet op
anton.maljaars@gmail.com of annemarie.mar@zeelandnet.nl. Als je
er vragen over hebt kun je ook bellen naar 0118-435325 of 591485.

Bijbelgespreksgroep
Dit jaar willen we in Aagtekerke-Domburg de Bijbelgespreksgroep
anders gaan organiseren. Het voornemen is om 6 bijeenkomsten te
plannen, waarvan we in de eerste 3 met elkaar in gesprek gaan over
een woord of tekst uit de Bijbel. Ds. Nel van Doorn uit Middelburg
zal deze avonden de gespreksleider zijn. De 3 bijeenkomsten in de
eerste drie maanden van 2021 zullen opgebouwd zijn als “leerhuis”.
Dat betekent dat een predikant uitleg geeft over een bepaald
Bijbelgedeelte of een Bijbeltekst. Door de vacaturetijd is het nog niet
bekend wie de inleider van deze 3 avonden zal zijn.
Contactpersonen: Rinus Moens en Henk Littel (tel. 0118-586665).
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Bijbelgroep
We lezen een Bijbelboek en bespreken de actualiteit ervan, we
verdiepen ons in de tekst en wisselen van gedachten en inzichten.
Niet altijd is er een helder antwoord maar telkens komen we op
vernieuwde ideeën en ervaren we de rijkdom van de Schriften.
Elke laatste donderdag van de maand “Bij de Koster”, Markt 65 in
Westkapelle om 19.30 uur.
Leiding: ds. Peter van Bruggen, coördinatie: Adri Kleinepier

Bijbelkring Simnia
Het ligt in de bedoeling deze Bijbelkring weer op te starten zodra dat
mogelijk is en een gespreksleider is gevonden. Nadere informatie zal
aan de bewoners in Simnia in Domburg worden medegedeeld. Als
de gesprekken weer opgestart worden, zijn die ook voor hen die geen
lid zijn van een kerk. We beginnen met een gebed, lezen vervolgens
samen een Bijbeltekst en gaan daarover in gesprek. Daarbij is er alle
ruimte om onze eigen levenservaringen naast het Bijbelverhaal te
leggen. Als afsluiting zingen we vaak een lied.
Contactpersonen: Rinus Moens en Henk Littel (tel. 0118-586665)

Gemeente Groei Groep
Er is in Westkapelle één GGG actief in het seizoen 2020-2021, 1
keer per maand op maandagavond. Data moeten nog worden
gepland. Voor verdere informatie zie het kerkblad ‘Het Baken’.
Leiding: Jan Willem Reijnierse
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Leerhuizen en
gespreksgroepen
‘De Bijbel, een goed verhaal’
In het vorige seizoen zijn we een
aantal keren bijeen geweest met het
boek van Alex van Ligten: ‘De hele
Bijbel in zestig pauzenummers’.
Een dik boek waarin aan elk
Bijbelboek een hoofdstuk wordt
gewijd rond een representatief
kernwoord en tekstgedeelte.
‘Een boek waaruit we slechts een
fractie zullen kunnen behandelen
gedurende een zestal
bijeenkomsten’, schreef ik vorig
jaar. Het werden er nog minder
vanwege de corona-crisis.
Daarom stel ik voor om er nog even
mee door te gaan in dit nieuwe
seizoen. Nieuwe deelnemers zijn
uiteraard ook van harte welkom. We kijken immers elke keer naar
een ander Bijbelboek. We beginnen op maandagavond 5 oktober
2020.
Leiding: ds. Fred van Slooten, telefoon: 0118-594979.
Datum eerste keer: maandagavond 5 oktober 2020 om 20.00 uur
Plaats: consistorie Michaëlskerk, Kerkring 26, Grijpskerke
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Thema-avond: Orgaandonatie
Het staat in de actualiteit en daarom organiseren we een avond over
orgaandonatie, informatief en ethisch. Het gaat vooral om praktische
informatie en het bespreken van ethische en gelovige dilemma’s,
waarbij de vragen van de deelnemers tot hun recht kunnen komen.
De praktische info gaat over orgaan- en weefseldonatie en de
gevolgen daarvan voor het proces rondom laatste verzorging en
begrafenis of crematie. Iets waar men vaak vragen over heeft.
Informatie over medische besluitvorming met aandacht voor de
emotionele gevolgen voor nabestaanden en daarmee ook voor het
maken van keuzes voor de registratie in het donorregister.
Mensen die bij leven een
nier doneren, zullen zich daar
goed over hebben geïnformeerd.
Anders is dat als het om
hersendood gaat. Maar is iemand
die hersendood is, echt dood?
Een probleem is dat hier in de
medische kringen nogal verschil
van mening over bestaat.
Wat doet orgaan-uitname met de donor en met de naasten? Om een
bewuste en weloverwogen beslissing te kunnen nemen ten aanzien
van donorregistratie moeten de belangen van de donoren in
ogenschouw worden genomen. Is het zo dat wie zijn organen
doneert, op de operatietafel sterft aan de gevolgen van de uitname?
Of kunnen we dit anders zien?
Ook de ethische beschouwing van dit onderwerp, zowel in het
christendom als ook andere religies krijgt aandacht.
Medewerking wordt verleend door de huisarts dr. Ysbranda Bats.
Datum: donderdagavond 24 september 2020
Tijd: aanvang om 19.30 uur
Plaats: protestantse Zionskerk, Duinweg 36.a. te Oostkapelle
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Leerhuis ‘Sören Kierkegaard’
Sören Kierkegaard (1813-1855) was een protestants theoloog,
filosoof en cultuurcriticus uit Denemarken. Hij kan ons heel wat
leren. Om iets te leren denk je in eerste instantie aan school, aan
leraar en leerling, aan iets dat binnen plaatsvindt. Door Kierkegaard
word je uitgenodigd om naar buiten te gaan, om te kijken naar wat
simpelweg aanwezig is: een bloem op het veld, een vogel in de lucht.
Die bloem en die vogel zijn de leraars. In grappige verhouding blijkt
het mogelijk om van hen nieuwe
dingen te leren. Telkens anders,
vanuit verschillende invalshoeken.
Over jezelf, over de manier waarop
je in het leven staat.
Kierkegaard is vooral bekend
geworden door zijn filosofische
boeken. Weinig mensen weten dat
hij ook een groot aantal toespraken
heeft geschreven, waarvan er nog
maar enkele eerder in het
Nederlands zijn vertaald. Zelf
noemde hij ze ‘opbouwende
toespraken’.
In het Leerhuis willen we met elkaar
bespreken wat ons in zijn toespraken aanspreekt, raakt en wat we van
hem kunnen leren.
Gegevens over het boek: Sören Kierkegaard, ‘Leren van de lelie en
de vogel – Zes opbouwende toespraken’, uitgeverij Buijten &
Schipperheijn, prijs: € 15,90.
Begeleiding: ds. Flip Beukenhorst, telefoon: 0118-586648.
Data: woensdagen 7 oktober, 4 november en 2 december 2020
Tijd: van 09.30 – 11.30 uur
Plaats: protestantse Zionskerk, Duinweg 36.a. te Oostkapelle
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‘De ongemakkelijke Jezus’
Zo luidde het thema van het Ouderlingenblad van oktober 2019.
Dat themanummer was gewijd aan een tiental uitspraken van Jezus
die ons niet zo goed liggen of ‘schuren’. Hoe moet je ze opvatten?
Hoe bedoelde Jezus het?

Een paar voorbeelden
zijn: Je familie haten? Je
oog uitrukken? Je andere
wang toekeren?
Volmaakt moeten zijn?
Uitspraken die verbazen,
weerzin oproepen of pijn
doen, maar die ook
uitdagen tot een
geloofsgesprek.
Meer dan genoeg voor
twee of drie
bijeenkomsten.
Welkom! We beginnen
op dinsdagavond 20
oktober 2020

Leiding: ds. Fred van Slooten,

telefoon: 0118-594979.

Datum eerste keer: dinsdagavond 20 oktober 2020 om 20.00 uur
Plaats: consistorie Michaëlskerk, Kerkring 26, Grijpskerke
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Thema-avond ‘Geef ze een kans !’
Op maandag 23 november 2020 zal Willy Kollen een avond
verzorgen en vertellen over het werk van FF4future (Faja Lobi
Friends 4 Future) en haar verschillende projecten in Tanzania. Dit
zal zij doen met behulp van zelf gemaakte foto ’s en een beamer. Het
belooft een gezellige
informatieve avond te
worden,
FF4future vormt een
belangrijke schakel voor
een land als Tanzania wat
betreft bevordering van
educatie en
zelfredzaamheid. De basis
hiervoor is Matteüs 25 vers
35-36
Wat doet FF4future? Op de
grens met Malawi worden
weeskinderen geholpen om
naar school gaan, albino’s krijgen een crème en ‘kansarme’
studenten wordt een kans gegeven. Door middel van donaties werden
diverse projecten verwezenlijkt, onder andere ook de bouw van een
kleuterschool in Sumbawanga in het Zuidwesten van Tanzania. Naast
deze kleuterschool staat de grote Ninawi Church, waarvoor een
kerkbanken actie werd gevoerd. FF4future werkt samen met de
Moravian Church, een christelijke kerk in Tanzania. Hierdoor komt
het geld rechtstreeks bij de projecten. Tijdens de avond kunt u een
vrijwillige gift geven voor dit project.
Datum: maandagavond 23 november 2020
Tijd: aanvang om 19.30 uur
Plaats: protestantse Zionskerk, Duinweg 36.a. te Oostkapelle
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Leerhuis ‘Vreemd en bizar’
Geweld, mishandeling, seksuele uitspattingen, opdrachten die
inhumaan zijn – het staat allemaal in de Bijbel. ‘Daar kan ik niets
mee!’, hoor je mensen wel eens zeggen, als zij een vreemd verhaal in
de Bijbel lezen. Teksten die
indruisen tegen onze wetgeving,
onze normen en waarden, onze
rechtsorde, onze humaniteit. We
weten er geen raad mee, zeker niet
als God daarin een rol speelt. Moeten
we zulke teksten negeren,
doodzwijgen? Of zoeken we naar
een uitleg waar we in onze tijd wél
mee uit de voeten kunnen?
Dat laatste doet Piet Schelling in dit
boek. Hij bestudeert een aantal van
zulke buitenissige teksten. Daarbij
strijkt hij de ruwe teksten niet glad,
maar probeert ze nauwkeurig te
lezen en de boodschap voor deze tijd erin te ontdekken. Een
spannende leesoefening die verrassende en bruikbare inzichten biedt.
In het Leerhuis willen we aan de hand van dit boekje tijdens drie
ochtenden verder lezen en dan met elkaar in gesprek gaan.
Gegevens over het boekje:
ds. Piet Schelling, ‘Vreemd en bizar – Lastige Bijbelverhalen’,
uitgeverij Boekencentrum, prijs: € 12,99.
Begeleiding: ds. Flip Beukenhorst,

telefoon: 0118-586648.

Data: woensdagochtenden 6 januari, 3 februari en 3 maart 2021
Tijd: van 09.30 – 11.30 uur
Plaats: protestantse Zionskerk, Duinweg 36.a. te Oostkapelle
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Thema-avond ‘Protestanten in China’
In Grijpskerke hadden we in het voorjaar van 2020 een themaavond gepland waarop oud-journalist Oscar Garschagen een avond
zou verzorgen over het onderwerp ‘Christenen (met name
Protestanten) in China’, een land waar hij een aantal jaren woonde en
werkte. We hopen deze avond met een jaar uitstel te kunnen
organiseren in het jaar 2021.
De avond is bedoeld voor alle gemeenteleden en andere
belangstellenden uit onze Clustergemeenten.
Zodra de datum bekend is, zullen we een uitnodiging sturen.

Gebed om eenheid
onder de christenen
De jaarlijkse oecumenische
gebedsweek voor de eenheid onder de
christenen heeft plaats van zondag 17
tot en met zondag 24 januari 2021.
Het thema is in 2021:
#blijfinmijnliefde – het is een oproep van Jezus zelf uit het evangelie
volgens Johannes. In een tijd van sociale afstand is de oproep van
Jezus Christus, om in zijn liefde verbonden te blijven, verfrissend en
bemoedigend. Door met hem verbonden te zijn en blijven, groeien
we ook in eenheid met anderen.
Op maandagavond 18 januari 2021 is er in de protestantse Zionskerk,
Duinweg 36.a te Oostkapelle om 19.30 uur een gebedsavond onder
leiding van de Gereformeerd-Vrijgemaakte emeritus predikant ds.
Kees de Putter.
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Willem Barnards dagboeken
In het nieuwe Liedboek voor huis en kerk zijn van Willem Barnard
(1920-2010) een kleine 40 Psalmvertalingen en ruim 70 andere
liederen opgenomen. Toch had deze dichter zijn leven lang een
moeilijke verhouding tot de Kerk in
Nederland en vooral tot de theologie die
‘altijd weer stelsels’ wilde. ‘O Heer, dat
gezanik telkens weer’ schreef hij in
1977. ‘Steeds een nieuwe theologische
golf, generatie, mode.’ Theologie,
schreef hij twee jaar eerder, ‘is óf
kanttekening bij de Schriften (en dus
even ‘toevallig’ en ongesystematiseerd
als de Bijbel zelf), óf het is denklyriek
… even toevallig en ongesystematiseerd
als het leven zelf.’ De Bijbel, wist hij,
spreekt ‘lyrisch en hymnisch’, oftewel
door middel van gedichten en gezangen.
Tachtig procent van de liturgie in de
Oosterse kerk bestaat uit poëzie, aldus Barnard, ‘en hoe zou men
anders over God moeten spreken?’ Barnard trad zelf later in zijn
leven toe tot de Oudkatholieke kerk.
Een (omvangrijke) selectie uit Barnards dagboeken uit de jaren 19452005 verscheen in 2009 onder de titel ‘Een zon diep in de nacht’.
Samen met Jan Zwemer gaan we aan de hand van deze uitgave
enkele uren op reis doorheen het leven van de dichter die de kerk van
zijn land zo fors bekritiseerde. ‘God zij dank dat Christus althans
geen burgerman was.’
Datum: maandagavond 22 maart 2021
Tijd: aanvang om 19.30 uur
Plaats: protestantse Zionskerk, Duinweg 36.a te Oostkapelle
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‘Maria, van buurmeisje tot Moeder Gods’
Maria is veruit de meest bekende heilige binnen de Roomskatholieke kerk. Ze is tienduizenden keren afgebeeld in ramen,
schilderijen en beeldhouwwerken. De meest beroemde kunstenaars
werden door haar geïnspireerd:
Vanaf haar bijzondere
geboorteverhaal tot haar kroning in
de hemel, vanaf haar onbevlekte
ontvangenis tot haar verschijningen
in Lourdes.
Haar heiligheid is zo groot dat zij
bijna op gelijk niveau staat met die
van haar zoon Jezus. Maar in de
verhalen uit de Bijbel lijkt ze meer
gewoon op ‘het buurmeisje van
hiernaast’. Veel protestanten moeten
niets van Maria(verering) hebben,
terwijl veel Rooms-katholieken haar
meer benaderbaar vinden dan de
Zoon van God. Wie is die vrouw die
zoveel mensen aanspreekt?
Anton Sinke – deeltijd bewoner van
Oostkapelle – liep zelf naar een
aantal bedevaartplaatsen in
Nederland die gewijd zijn aan
Maria. Hij schreef een boek met verhalen over de meest bekende
heiligen in West-Europa (‘Kerken, kapellen en kathedralen’) en
fotografeerde in veel kerken en musea. Hij is een boeiend verteller en
laat met de beamer een brede selectie Maria-afbeeldingen zien van
zijn foto’s uit binnen- en buitenland.
Datum: vrijdagavond 12 maart 2021
Tijd: aanvang om 19.30 uur
Plaats: protestantse Zionskerk, Duinweg 36.a. te Oostkapelle
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Literatuurkring
Er is in Aagtekerke een literatuurkring. We lezen eens in de zes
weken een goed boek en bespreken dat samen. Ieder heeft dan een
mening over het gelezen boek en het is interessant om die van elkaar
te horen. Er zijn een paar dames die het niet vervelend vinden om het
gesprek te leiden. En we komen om beurten bij één van de groep
thuis bij elkaar. Ieder mag inbrengen welk boek zij graag voor een
volgende keer zou willen lezen. Het zijn fijne, leerzame en gezellige
avonden. Wie belangstelling heeft, kan bij mij meer informatie
krijgen.
Contactpersoon: Annie Nonnekes-de Putter (tel. 0118-582874).

24

Muziek en zang

Projectkoor Nieuw Liedboek
Zingen in de kerk… in de coronatijd mag het niet. Zal het binnenkort
weer kunnen? En zo ja, hoe dan? Om vertrouwd te raken met de rijke
liederenschat uit het Liedboek, zingen we al 7 jaar iedere donderdag
samen een uurtje in Oostkapelle. We bereiden ons op die avonden
ook voor op het zingen in een kerkdienst: we werken mee aan tien
kerkdiensten in Oostkapelle. Zal het weer kunnen?
Ons vierstemmig Projectkoor staat al zeven jaar onder de
enthousiaste en deskundige muzikale leiding van dirigente Stoffelien
Cool-Korporaal uit Wemeldinge.
Eerste keer: donderdag 1 oktober 2020
Tijd: 19.30 – 20.30 u
Plaats: protestantse Zionskerk, Duinweg 36.a. te Oostkapelle
Contactpersoon: Anneke Kühler-den Hollander (0118-592962)
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Zanguurtje
Zing je graag? Op een zondagavond, die wordt aangegeven in de
Kerkbode en op de zondagsbrief in Aagtekerke – Domburg, zingen
we met elkaar in “’t Voorlokaal”, Dorpsplein 2 te Aagtekerke, met
keyboard- en accordeonbegeleiding. We zingen uit verschillende
bundels, zoals de bundel van Johannes de Heer en de bundel
Hemelhoog. We hebben ook een eigen map gemaakt met liederen,
waar ook die van jou aan toegevoegd kunnen worden. We beginnen
telkens om 19.00 uur. Van harte welkom!
Contactpersonen:
Henk en Tiny
Littel (tel. 0118586665) en Rini de
Kam (tel. 0118582187).

Kerstzangmiddag
Het is in principe de bedoeling ook dit jaar een kerstzangmiddag te
organiseren in het gebouw “Bij de Koster”, Markt 65, Westkapelle.
We zingen gezamenlijk kerstliederen en er is koffie/thee/limonade
met iets lekkers erbij. De datum moet nog worden vastgesteld; t.g.t.
wordt de datum vermeld in het kerkblad “Het Baken”.
Informatie: Voor vragen kunt u bellen met Leuntje Cijsouw, tel.
0118-571368, of Nella van Sluijs-Verhage, tel. 0118-572204.
Datum: een middag in december 2020, van 15 tot 17 uur.
Plaats: gebouw “Bij de koster”, Markt 65 te Westkapelle.

Kerst sing-in te Westkapelle
Er wordt nog overlegd over een Kerst sing-in in de Moriakerk.
Aanvullende informatie t.g.t. in het kerkblad ‘Het Baken’.
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Films
Filmavond: “Philomena”
‘Philomena’ (Stephan Frears, 2013) vertelt het waar gebeurde
verhaal van Lee (Judi Dench), een zwangere vrouw in het Ierland
van de jaren vijftig. Ze bevalt in Sean Ross Abbey, een Katholiek
huis voor ongetrouwde moeders in Tipperary. Na drie jaar eisen de
nonnen dat Lee haar kind laat adopteren. Ze tekent een wettelijke
verklaring nooit meer achter haar
zoontje aan te gaan en kijkt
machteloos toe terwijl hij naar
Amerika vertrekt. In 2004 ontmoet ze
Sixsmith (Steve Coogan) en probeert
ze haar eerstgeborene alsnog op te
sporen. Philomena Lee onderging het
lot van vele Ierse vrouwen die door
de Rooms-katholieke kerk geestelijk
werden mishandeld. Philomena heeft
het afstaan van haar zoon nooit een
plek kunnen geven. De aan lager wal
geraakte journalist Martin Sixsmith
besluit om Philomena aan een interview te onderwerpen. Hij treft een
gebroken, enigszins simpele vrouw aan met een eigen willetje. Na
een bezoek aan het klooster waar Philomena vijftig jaar geleden
verbleef, besluit Martin zich helemaal in haar verhaal vast te bijten.
Aansluitend na de film, is er de mogelijkheid om onder leiding van
Frans Vijlbrief met elkaar hierover na te praten, voor wie dit wil.
Thema’s kunnen zijn hoever kan je gaan als je drijfveer moraal is.
Trauma en rouw, haat, vergelding en vergeving.
Kosten: vrijwillige bijdrage i.v.m. filmrechten
Datum: woensdagavond 4 november 2020, aanvang om 19.30 uur
Plaats: protestantse Zionskerk, Duinweg 36.a. te Oostkapelle
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Filmavond: “The other side of hope”
Khaled (Sherwan Haji), een jonge Syrische vluchteling, belandt in
Helsinki. Met grote hoop voor een betere toekomst, probeert hij hier
politiek asiel te verkrijgen, maar
moet helaas besluiten in het illegale
circuit te duiken. De vijftiger
Wikström (Sakari Kuosmanen), zet
een punt achter zijn leven als
vertegenwoordiger van heren
overhemden en stropdassen. Ook
zijn alcoholische vrouw zet hij aan
de kant. Dankzij een winnende
partij poker vergaart hij een klein
fortuin waarmee hij een
slechtlopend restaurant ergens in
een achterafstraatje in Helsinki
koopt. Wikström treft Khaled aan
op de binnenplaats van zijn
restaurant. Na een kort
handgemeen, raken de mannen in gesprek. Wellicht herkent
Wikström iets van zichzelf in de gehavende man, want hij besluit
Khaled in te huren om voor hem te komen werken. En daarnaast kan
Wikström wel een afwasser gebruiken...
Het verhaal (in 2016 verfilmd) van een Finse handelsreiziger en een
Syrische vluchteling wier wegen elkaar kruisen. Aki Kaurismäki
brengt met humor en op zijn eigen onnavolgbare wijze een actueel
verhaal over hoop en menselijkheid.
Aansluitend na de film, is er de mogelijkheid om onder leiding van
Frans Vijlbrief met elkaar hierover na te praten, voor wie dit wil.
Kosten: vrijwillige bijdrage i.v.m. filmrechten
Datum: woensdagavond 21 april 2021, aanvang om 19.30 uur
Plaats: protestantse Zionskerk, Duinweg 36.a. te Oostkapelle
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Filmavond: “Agent of Grace”
Een film van Eric Till uit 2013 over het leven van Dietrich
Bonhoeffer. Passend in de ‘Bonhoeffer-maand’ in Oostkapelle.
Duitsland is in de ban van
Hitler en de nazi’s. De Joden
worden systematisch uitgeroeid
en tegenstanders van het
nationaal-socialisme worden
opgepakt. Wat kan ik in mijn
eentje tegen zo’n regime
beginnen? Mag ik de andere
kant opkijken of moet ik echt
iets doen? Met die vragen
worstelt de predikant Dietrich
Bonhoeffer en hij neemt een
besluit.
Na het uitbreken van de oorlog
mag Bonhoeffer al snel zijn
beroep niet meer uitoefenen.
Hij besluit te gaan werken voor
de Abwehr, de militaire
inlichtingendienst van het
Duitse leger, die tegelijkertijd ook het centrum van het lokale verzet
tegen Hitler is. Bonhoeffer is betrokken bij verschillende operaties
tegen het regime, totdat hij in 1943 gearresteerd wordt. Zijn
overtuiging kost hem uiteindelijk het leven. Minder dan een maand
voor het einde van de oorlog wordt hij opgehangen door de nazi’s.
Aansluitend na de film, is er de mogelijkheid om onder leiding van
Frans Vijlbrief met elkaar hierover na te praten, voor wie dit wil.
Kosten: vrijwillige bijdrage i.v.m. filmrechten
Datum: donderdagavond 15 juli 2021 , aanvang om 19.30 uur
Plaats: protestantse Dorpskerk, Waterstraat 2 te Oostkapelle
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Bezoek en excursie
Bezoek aan de Zeemanskapel
Elke jaar bezoeken we in januari een kerk of gebedshuis op
Walcheren. Dit jaar gaan we op bezoek in de Zeemanskapel.
Wereldwijd zijn op schepen vele duizenden mannen en vrouwen
werkzaam. In de transportsector, op cruiseschepen of in de
internationale koopvaardij, elk
schip heeft een bemanning nodig
om te kunnen varen. Altijd als er
de gelegenheid is voor
zeevarenden om tijdens een
oponthoud in de haven het schip te
kunnen verlaten, is het belangrijk
dat er een plek is waar zij naar toe
kunnen. Al sinds vele decennia
zorgt de Stichting “Mission to Seafarers Vlissingen” ervoor, dat er
zo’n plek bestaat waar zeevarenden terecht kunnen, ongeacht hun
nationaliteit, geslacht, geaardheid, geloof of sociale status.
In het Zeemanshuis kunnen ze tijd doorbrengen bij een biertje met
collega’s, bellen met je familie thuis, in gesprek gaan met iemand die
even wil luisteren. Een havenpastor, enkele betaalde krachten en vele
vrijwilligers maken dit mogelijk.
Het is deze week de Gebedsweek voor de Eenheid onder de
christenen, voelen we ons met zeemannen verbonden? Op
woensdagavond 20 januari 2021 kunnen we nader kennismaken. We
krijgen een inleiding van de Zeemanspastor ds. Pascal Handschin,
die ook predikant is in de PG Nieuw- en St-Joosland / Ritthem.
Datum: woensdagavond 20 januari 2021
Tijd: samen reizen vanaf 19.30 uur, ter plaatse uiterlijk om 20 uur
Plaats: Mission to Seafarers, Ritthemsestraat 498, Ritthem
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Wandelen langs de Westkapelse kreek
Op zondag 24 januari 2021 bent u/ben je van harte uitgenodigd om
een mooie wandeling van ongeveer 2 uur bij Westkapelle te maken.
Die Westkapelse Kreek, die kennen we toch al lang? Dat rondje van
2,5 km rondom die plas? Ja, dat kan wel zo zijn, maar veel mensen
weten niet dat de
uitloper van deze
kreek (aan de andere
kant van de Grindweg)
nog een heel eind het
binnenland inloopt.
Daar vertakt hij zich
weer in watergangen
en sloten. Veel is hier
te vertellen over de
oorlog, de inundatie en
de waterhuishouding
op Walcheren. We ontdekken ook Boudewijnskerke, de duinen, Het
Wasschappelse Bos en nog veel meer. Kortom: een leuke en
leerzame tocht.
Deze keer niet bij de Oostkaap, maar bij de Westkaap!
De tocht is ongeveer 7 km en: (zeker bij vochtig weer) laarzen of
waterdichte schoenen aan! We starten en finishen bij het Abraham
Calandplein in Westkapelle. Je kan daar gratis parkeren en na afloop
sterke verhalen vertellen bij het Kasteel van Batavia...
Kosten: de wandeling is gratis; drankjes zijn voor eigen rekening
Begeleiding: Hans Corbijn van Wandelen op Walcheren
Datum: zondagmiddag 24 januari 2021 (bij slecht weer: 7 februari)
Tijd: 14.00 - 16.00 uur
Plaats: we verzamelen bij de protestantse Zionskerk, Duinweg 36.a
te Oostkapelle om 13.30 uur en rijden naar Westkapelle
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Inloop en ontmoeting
Inloophuis
Iedere eerste donderdag van de maand wordt er een koffiemorgen
georganiseerd in het Protestants Kerkcentrum aan de Johan de
Pourckstraat 2 te Oostkapelle. Een mooie gelegenheid om
belangstellend naar elkaars welzijn te vragen en alle nieuwtjes van
het dorp en de kerk uit te wisselen. Ook als u een gesprek wil met de
dominee, kan dat daar. Iedereen kan zo inlopen in dit Protestants
Kerk Café… hartelijk welkom.
Datum eerste keer: donderdagochtend 3 september 2020
Tijd: 10.00-11.30 u Plaats: PKC, Joh.de Pourckstraat 2, Oostkapelle
Contactpersonen zijn: Ploni van Daatselaar en Willy Wattel

Handwerkclub
Op 10 september 2020 komen wij weer voor de 1e keer na de zomer
bij elkaar. We gaan van start om 13.45 uur in de consistorie in
Aagtekerke. Natuurlijk zijn mensen uit andere clustergemeenten van
harte welkom om mee te handwerken! Zoals elk jaar hebben we ook
in 2017 verkocht op de monumentendag, rommelmarkt en in ‘t
Voorlokaal te Aagtekerke met steeds weer een prachtige
opbrengst. We steunen verschillende doelen zoals de kerkvoogdij,
Stichting Steun en Opbouw Gambia en ook Actie Schoenendoos kon
op onze steun rekenen. Daarnaast schenken we jaarlijks de Paaskaars
aan de kerk in Aagtekerke. In november houden we onze jaarlijkse
verkoop in ‘t Voorlokaal, met allerlei handwerken, kerstkaarten,
eigengemaakte jam en natuurlijk zijn er weer wafels te koop. Graag
tot ziens!
Datum eerste keer: donderdagmiddag 10 september 2020
Tijd: 13.45 – 16.30 uur
Plaats: ’t Voorlokaal, Dorpsplein 4 te Aagtekerke
Contactpersoon: Ma Dekker-Louws (tel. 0118-582673).
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Vrouwenactiviteitengroep
De diaconie in Aagtekerke – Domburg organiseert zo'n vier keer
per jaar een avond of middag voor vrouwen, om elkaar te ontmoeten.
Het is leuk om elkaar te zien en te spreken tijdens een high tea of
creatief bezig te zijn, of een fietstochtje te maken!
Via de Kerkbode en de e-mail wordt de datum, kostprijs en activiteit
bekend gemaakt. Heeft u zelf een leuk idee, laat het horen!
Mocht de kostprijs voor deelname een bezwaar zijn of hebt u een
suggestie, neem dan contact op met iemand van de diaconie.
Contactpersoon: Marja GeschiereSanderse (tel. 0118-582704).

Seniorenmiddag
Een keer in de maand wordt er in
Oostkapelle een middag georganiseerd
voor een 70 + groep. Op deze middagen komen wij bij elkaar voor
een ontmoeting. Ons programma is gevarieerd: wij spelen een quiz,
de andere keer sjoelen, of een spel. Ook kan een ieder die dat wil een
onderwerp aandragen. We doen soms ook iets creatiefs. Er is altijd
koffie en thee met wat lekkers. We hebben een groep deelnemers,
maar heel graag willen wij ook nieuwe mensen bereiken. Houdt u
ervan gezellig elkaar te ontmoeten, dan bent u van harte welkom.
Iedere 3de woensdag van de maand in de protestantse Zionskerk te
Oostkapelle. Aanvang 14.30 uur. Voor vervoer kan worden gezorgd.
Datum eerste keer: woensdagmiddag 16 september 2020
Tijd: 14.30 – 16.30 uur
Plaats: protestantse Zionskerk, Duinweg 36.a. te Oostkapelle
Contactpersonen zijn: Rina Jobse-Langebeeke (tel. 0118-582880) en
Marjo Lievaart-van den Broeke (tel. 0118-586111).
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Seniorenmiddag
Zo’n vier keer per seizoen wordt er een seniorenmiddag gehouden in
’t Voorlokaal te Aagtekerke. Het is altijd weer gezellig om elkaar te
ontmoeten en er een fijne middag van te maken. We beginnen om
14.30 uur met een kopje koffie of thee. De invulling van de middag
is wisselend. We luisteren naar een gedicht of verhaal, of we doen
een spel of quiz. Soms kijken we naar een natuurfilm, en meestal
sluiten we af met het zingen van bekende liederen. Als u ideeën heeft
over de invulling dan zijn die van harte welkom! Tegen 16.30 uur
ronden we af, onder het genot van een hapje en een drankje. Lijkt het
u leuk om eens te komen? Van harte welkom!
Plaats: “’t Voorlokaal”, Dorpsplein 2 te Aagtekerke
Contactpersoon: Rini de Kam (tel. 0118-582187)

Seniorenbijeenkomsten ‘De Kreek’
Onder leiding van ds. Peter van Bruggen is op elke eerste
donderdagmiddag van de maand een seniorenbijeenkomst in
woonzorgcomplex ‘De Kreek’, Krekepad 37 te Westkapelle. Daarbij
verwelkomen we mensen uit de Kreek 1 en de Kreek 3; de bewoners
van de WOZOCO en dorpsgenoten uit het dorp. We zingen enkele
bekende liederen en psalmen en ds. Peter van Bruggen verzorgt een
korte overdenking. Na de pauze kunt u mooie liederen opgeven die
we samen zingen bij het orgel. Tijdens de bijeenkomsten verzorgen
we koffie en thee en ook een drankje of een glaasje advocaat met een
knabbeltje. We beginnen om 14.45 uur tot ongeveer 16.15 uur; de
inloop is vanaf 14.15 uur.
Seniorenbijeenkomsten 2020: donderdag 3 september, 1 oktober, 5
november en vrijdag 18 december (Kerstviering).
Seniorenbijeenkomsten 2021: donderdag 7 januari, 4 februari, 4
maart, 1 april (Met Heilig Avondmaal), 6 mei, 3 juni, 1 juli, 5
augustus, 2 september, 7 oktober, 4 november, 17 december
(Kerstviering).
Coördinatie, deelname en vervoer: Marja Verhage, 06-30173436
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Open Tafel
In de maanden oktober 2020 en maart 2021 verzorgt de diaconie
van de Protestantse Gemeente Aagtekerke – Domburg een warme
maaltijd in “’t Voorlokaal”, Dorpsplein 4 te Aagtekerke. We
beginnen om 11.30 uur de maaltijd met een drankje vooraf om
daarna omstreeks 12.00 uur aan tafel te gaan. Omstreeks 13.30 uur
sluiten we de maaltijd af. Indien gewenst wordt u opgehaald en
thuisgebracht. Wilt u ook een keer komen proeven? Van harte
uitgenodigd!
Contactpersonen: Rinus Moens (tel. 0118-581330) en Hannie
Brasser (0118-586025)

Open Tafel
Evenals in andere kernen, wordt ook in
Grijpskerke een “open tafel” gehouden.
Eén keer per maand “komen” ouderen
bij elkaar, om gezamenlijk te eten.
Dit gebeurde in een bijgebouw van de
Opstandingskerk, op de tweede vrijdag
van de maand. Maar omdat de
Opstandingskerk t.z.t. niet meer gebruikt
kan worden, zijn we uitgeweken naar “Nimmerdor”, waar we
waarschijnlijk de Open tafels in de toekomst gaan houden.
De coronacrisis gooide echter ook bij ons, roet in het eten. Zodoende
konden we niet meer als groep bij elkaar komen. De (nu, gekochte)
maaltijden hebben we zo lang als nodig, bij de mensen thuis aan de
deur afgeleverd. Als alles weer normaal is komt het eten van
“Kommers” uit Hoogerheide. Het wordt dan opgehaald bij de keuken
van “Zorgstroom” in Middelburg. Op Grijpskerke hebben we op het
ogenblik 12 deelnemers en 10 vrijwilligers, die bij toerbeurt de
maaltijd ophalen en verzorgen. In de winter organiseren we een extra
maaltijd en in juli en augustus gaan we “uit eten”.
We kunnen best nog wat nieuwe eters erbij hebben, dus mocht u
interesse hebben, neem dan contact op met Corry Francke-Riemens,
Loodhol 31 (tel.: 0118-592187 of 06-29199085).
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Passage
Passage is een christelijke maatschappelijke vrouwenbeweging met
als visie: hart voor de samenleving, oog voor de naaste en gevoel
voor cultuur. Het doel van Passage is een leefbare samenleving voor
vrouwen en mannen. Als christelijke maatschappelijke
vrouwenbeweging letten we daarbij vooral op de positie en de
participatie van vrouwen in de samenleving. Vanuit onze
inspiratiebron de Bijbel
werken we aan
ontmoeting en
verbinding dichtbij en
ver weg. Denk
wereldwijd, handel
plaatselijk. Zo bieden
we mogelijkheden om talenten te ontdekken en om kennis te
verbreden. Lijkt u het leuk om hierbij aanwezig te zijn? U bent van
harte welkom. Elke derde dinsdagavond van de maand om 19.45 uur
is er een bijeenkomst in Grijpskerke.
Contactpersoon: voorzitter Joke Flikweert, Reigershoutstraat 40,
(tel. 0118-795431)

Levende Adventskalender
December is de donkerste maand van het jaar, maar ook een tijd van
hoop en verwachting. We leven toe naar het Kerstfeest en de tijd
daarvoor heet al sinds lang: Advent.
In Oostkapelle is er een ‘Levende Adventskalender’ waarbij je op
vooraf afgesproken plekken elke werkdag in december bij iemand
langs kunt komen voor een praatje, een kopje koffie, een mooi
adventsgedicht en misschien ook een chocolaatje… De adressen en
de plaatsen waar u hiervoor welkom bent, worden bekend gemaakt
via de regionale Kerkbode en het plaatselijke Kerkblad. In december
op bezoek bij mensen thuis: een Levende Adventskalender!
Contactpersoon: ds. Flip Beukenhorst, telefoon: 0118-586648
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Diaconale vieringen
De christelijke hoogtijdagen Kerst en Pasen krijgen in Aagtekerke
en Domburg aandacht in een speciale viering voor iedereen die
daaraan wil meedoen. Tijdens de vieringen is er volop gelegenheid
elkaar te ontmoeten, en samen te genieten van een goed verzorgde
broodmaaltijd.
Contactpersonen: Rinus Moens (Aagtekerke; tel. 0118-581330) en
Hannie Brasser (Domburg; tel. 0118-586025).

ZWO-project ‘Delta voor Indonesië’
Het is in principe de bedoeling medio februari 2021 in Westkapelle
iets te organiseren t.b.v. het ZWO-project ‘Delta voor Indonesië’.
Nadere informatie hierover zal vermeld worden op de website
www.pgwestkapelle.nl en in het kerkblad ‘Het Baken’.

Kerkdiensten
Een Protestantse Gemeente komt op zondag samen in een kerkdienst,
vanuit de overtuiging dat wij met elkaar zijn verbonden door het
Woord van God, zoals dat in de Bijbel tot ons komt.
We willen ons door dit Woord laten inspireren. We zoeken naar een
verbinding met God, die zich in Jezus Christus aan de mensen
kenbaar heeft gemaakt, onder de leiding van de heilige Geest. Het
gaat daarbij om een persoonlijke ontmoeting tussen God en de mens.
Die ontmoeting vindt ook plaats tijdens de kerkdiensten.
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Aagtekerke – Domburg
Tot het eind van 2020 wordt er, op enkele zondagen na, wekelijks
dienst gehouden in beide kerken: de Dorpskerk, Dorpsplein 4 in
Aagtekerke en de Johanneskerk Markt 8 in Domburg. In 2021 zullen
in de maanden januari tot en met mei en oktober tot en met december
op de 1e zondag van de maand een gezamenlijke dienst in de
Dorpskerk in Aagtekerke en op de 3e zondag van de maand een
gezamenlijke dienst in de Johanneskerk in Domburg gehouden
worden. Op alle overige zondagen en in de zomermaanden juni t/m
september 2021 worden in beide kerken elke zondag diensten
gehouden. Alle diensten beginnen altijd om 10.00 uur.
***Koffiedrinken na de dienst
Na elke gezamenlijke dienst is er gelegenheid elkaar na de dienst te
ontmoeten onder het genot van een kopje koffie, thee of glas fris in
“’t Voorlokaal” in Aagtekerke of “de Poort” in Domburg. In de
zomermaanden is er in “de Poort” in Domburg elke zondag
koffiedrinken na de dienst en in “’t Voorlokaal” in Aagtekerke elke
eerste zondag van de maand.
***Avondgebed:
Op de 1e en 3e donderdag van de maand is er ’s avonds gelegenheid
om mee te doen aan een avondgebed in de consistorie in Aagtekerke,
van 19.45 tot 20.30 uur. We lezen ter inleiding een stukje uit de
Bijbel en zingen een lied dat daarbij aansluit. Daarna nemen we de
tijd voor dankgebed en voorbede voor onze gemeenschap en voor de
wereld om ons heen. Je bent van harte welkom! Ook als je er zomaar
eens bij wilt zijn. Contactpersoon: Rini de Kam (tel. 0118-582187).
***Meer informatie en contact:
Actuele informatie is te vinden op de website van de kerk:
www.pknaagtekerke-domburg.nl, op de zondagsbrieven en in de
‘Kerkbode Noord- en West-Walcheren’.
Voor meer informatie, maar ook wanneer u ideeën of suggesties
hebt, kunt u telefonisch of per e-mail contact opnemen met de scriba
Henk Littel, tel. 0118-586665 / e-mail: scriba.pka@zeelandnet.nl
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Oostkapelle
Elke zondagochtend om 10.00 uur is er kerkdienst, die in gewone
tijden afwisselend in de protestantse Dorpskerk (Waterstraat 2) of in
de protestantse Zionskerk (Duinweg 36.a.) gehouden wordt. In deze
bijzondere coronatijd maken we enkel gebruik van de Zionskerk.
***Extra:
-Elke laatste zondag van de maand is er om 10.00 uur Tienerdienst
in het Protestants Kerkcentrum (Johan de Pourckstraat 2) en om
19.00 uur Oostkappel Zingt in de protestantse Dorpskerk.
-Drie keer per jaar is er een thema-dienst, een ‘Instapdienst’,
voorbereid door gemeenteleden, samen met de predikant. De eerste
instapdienst is op 15 november 2020 in de protestantse Zionskerk.
-Drie keer per jaar wordt in de protestantse Dorpskerk een Taizéavondgebed gehouden: 6 september en 15 november 2020, 28
februari 2021. Het avondgebed begint om 19 uur, inzingen vanaf
18.30 uur.
***Meer informatie en contact:
Actuele informatie is te vinden op de website van onze protestantse
gemeente: www.pgoostkapelle.nl Voor meer informatie kunt u
contact opnemen met scriba Ron Waverijn, per e-mail:
info@pgoostkapelle.nl of tel.: 0118-582119.

Grijpskerke
Elke zondagochtend om 10.00 uur bent u / ben jij van harte welkom
in de kerkdienst die in onze fraaie monumentale kerkgebouw, de
Michaëlskerk aan de Kerkring gehouden wordt.
***Meer informatie en contact:
Actuele informatie is te vinden op de website van de kerk: www.pkngrijpskerke.nl en in ons kerkblad ‘Meeleven’, dat 10 x per jaar
verschijnt. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met scriba
Ko Geschiere, per e-mail: scriba@pkn-grijpskerke.nl of tel.: 0118593523.
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Westkapelle
Elke zondagmorgen om 09.30 uur bent u/ben jij van harte welkom in
onze wekelijkse kerkdienst. Deze dienst wordt gehouden in de
Moriakerk op de Markt 67 in Westkapelle.
Tijdens de dienst gebruiken we een beamer. Ook kan de dienst met
beeld en geluid via de kerktelefoon en kerkdienst-gemist gevolgd
worden.
***Bijzondere kerkdiensten:
- Zondag 1 oktober 2020 bevestiging ambtsdragers.
- Zondag 1 november 2020: Zendingsdienst.
- Zondag 22 november 2020: Eeuwigheidszondag.
- Woensdag 25 november 2020: Dankdag voor gewas en arbeid,
aanvang: 19.00 uur
- Donderdag 24 december 2020: Kerstavonddienst, aanvang: 20.00
uur.
- Vrijdag 25 december 2020: Kerstmorgendienst m.m.v. koor
“Exaudi”.
- Woensdag 10 maart 2021: Biddag voor gewas en arbeid, aanvang:
19.00 uur.
- In het voorjaar van 2021 wordt een gezinsdienst georganiseerd in
samenwerking met personeel en kinderen van de basisschool “De
Lichtstraal”.
- Er worden dit seizoen meerdere Jongerendiensten gehouden,
georganiseerd door de Jongerendienstcommissie. Jongerendiensten
in 2020/2021: zondag 20 september 2020 m.m.v. koor “Exaudi” en
zondag 15 november 2020 m.m.v. koor “Inspiration”. Voor 2021
moeten de data van de jeugddiensten nog worden vastgesteld.
***Meer informatie en contact:
Scriba kerkenraad: Ria Willemse-Kaland, Tel.: 0118-571552,
e-mail: scribawestkap@outlook.com
Website: www.pgwestkapelle.nl Webmaster: Jos van Breda,
e-mail: josvb@zeelandnet.nl
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