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Programma
Vorming & Toerusting
2022 – 2023

Aagtekerke-Domburg, Grijpskerke,
Oostkapelle, Westkapelle
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Voorwoord
Met veel plezier bieden we hierbij dit boekje aan met een overzicht
van de vorming- en toerusting activiteiten, die in het seizoen 20222023 worden georganiseerd. Het is weer een gezamenlijk initiatief
van het Cluster van de Protestantse Gemeenten in AagtekerkeDomburg, Grijpskerke, Oostkapelle en Westkapelle.
In de afgelopen kerkelijke seizoenen hebben we ervaren dat door
corona, activiteiten niet plaats vonden. Dat kan zich herhalen, maar
we laten ons niet verlammen en daarom plannen we wel.
In dit boekje is er een overzicht van het vele en diverse dat we u en
jou aanbieden. We hopen 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 steeds
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

! *Corona**waarschuwing* !
Mochten omstandigheden t.a.v. de covid-ontwikkeling wijzigen,
kunnen geplande activiteiten mogelijk niet doorgaan. Raadpleeg
steeds de contactpersonen !

4

Gezamenlijke V & T activiteit
Happen en Trappen in 4 clusterdorpen
Misschien bent u bekend met het fenomeen dineren en tussen de
gangen verplaatsen naar een volgende eetlocatie, dat is precies wat
we willen organiseren met de 4 gemeenten in ons cluster.
In de Bijbel wist men het al; aan tafel
en onderweg zijn, daar komen de
gesprekken op gang. De wisseling van
plaats, koks en gezelschap maakt het
tot een levendige avond met
gezelligheid en ontmoeting tussen
mensen van de dorpen
Aagtekerke/Domburg, Grijpskerke,
Oostkapelle en Westkapelle.
Op bovenstaande plaatsen worden de gerechten in of nabij de kerk
geserveerd, waarbij de kerk van uw
eigen dorp dient als startlocatie, hier
wordt ook het verdere verloop van de
route en avond bekend gemaakt. Om
21.30 uur eindigen we gezamenlijk
voor koffie/thee/borrel ‘Bij de
Koster’ aan de Markt te Westkapelle.
Datum: donderdagavond 22 september 2022
Tijd: aanvang om 17.30 uur – slotborrel om 21.30 uur
Plaats: Aagtekerke/Domburg, Grijpskerke, Oostkapelle, Westkapelle
Organisatie: Cluster protestantse gemeenten N.W. Walcheren
Aanmeldingen vooraf (spoedig!): via iancoppoolse@zeelandnet.nl,
06-83172878 en via inschrijflijst achterin de kerken
Vervoer: in principe op de fiets, maar vervoer per auto kan ook
(samen rijden)
Kosten: € 5,00 per persoon voor het 3-gangen locatie-diner
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Gezamenlijke V & T activiteit
Theater: ‘Zelfs hier vind je nog
een paar rechtvaardigen’
Een voorstelling over vuile handen, zuiverheid en moed in
Westerbork, gebracht door de verhalenverteller Guido de Bruin.
In deze voorstelling wordt het aangrijpende verhaal verteld van een
Joodse leraar die zich in 1943 meldt bij de Joodse Ordedienst in
kamp Westerbork. Zo hoopt hij het vege lijf te redden. De
ontmoeting met één van de
medegevangenen, de zachtmoedige
‘rebbe’ Jeremia Hirsch in barak 52
brengt echter een ommekeer in hem
teweeg die hem noopt een daad te
stellen die zijn lot zal bepalen.
Het verhaal is gebaseerd op de
novelle ‘De nacht der Girondijnen’
van Jacques Presser over een
specifieke, onvergelijkelijke
gebeurtenis – de moord op 6 miljoen
Joden – waarbij dan de universele
hoop wordt vertolkt dat er zelfs in de
meest onmenselijke omstandigheden
altijd enkelingen zullen zijn die mens
weten te blijven. En die zo anderen
(zoals de ik-figuur in de novelle)
inspireren om hun mens-zijn terug te vinden.
Datum: vrijdagavond 28 oktober 2022
Tijd: aanvang om 19.30 uur
Plaats: Michaëlskerk, Kerkring 26, Grijpskerke
Organisatie: Cluster protestantse gemeenten N.W. Walcheren
Kosten: vrijwillige bijdrage, collecte aan de uitgang
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Startweekend
Aagtekerke-Domburg: ‘Opnieuw Beginnen’
*** De startdienst van Aagtekerke - Domburg wordt gehouden
op zondag 25 september 2022 in de Dorpskerk in Aagtekerke met
als thema: ‘Opnieuw beginnen.’ Muzikale medewerking: Mark van
der Sluijs-zang/keyboard en Joyce van der Zanden-zang
We maken samen een nieuwe feestelijke start en hopen dat u daar bij
wilt zijn. Het programma van deze dienst zal in de wekelijkse
nieuwsbrief verder uitgelegd worden. Aanvang 10.00 uur. Er is
kindernevendienst en crèche. Van harte welkom!

Grijpskerke:

‘Aan tafel!’

*** Voor de start van het nieuwe seizoen op zondag 18 september
2022 sluiten we aan bij het landelijke thema ‘Aan tafel!’ Het
programma voor deze zondag is op het moment van schrijven nog
niet bekend, maar met zo’n thema zal er zeker samen iets gegeten,
gedronken en gedeeld worden. In het kerkblad ‘Meeleven’ van
september vindt u de uitnodiging met meer informatie.

Oostkapelle:
‘Aan tafel’
Dit jaar is het thema
van het startweekend
in Oostkapelle ‘Aan
tafel!’ Hiermee
sluiten we aan bij het
landelijke thema van
de Protestantse Kerk
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in Nederland (PKN), met een uitnodiging om aandacht te schenken
aan de Tafelgemeenschap: van de Maaltijd van de Heer naar de tafel
van verbinding.
***Zaterdag 3 september 2022 in Oostkapelle:
Fietstocht: Fietstocht over Walcheren, voor jong en oud, plus
minus 20 km. De fietsgids is Nel Geuze-Melse, geef je bij haar op:
pegeuze@zeelandnet.nl of 851705. 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.
Startmaaltijd: Vanaf 17.30 uur bent u van harte welkom bij de
Zionskerk voor een gezellige maaltijd om samen met elkaar het
kerkelijk seizoen te starten. Wilt u voor deze maaltijd iets maken
(salade, soep, hartige taart, hapjes, toetje
), graag opgeven bij
Annet, annetjansons@gmail.com. Kom ook gerust met lege handen!
Dit jaar hebben we een leuk spel. Hoe goed kennen wij onze
kerkenraad en andere kerkelijk werkers. Én natuurlijk de niet te
overtreffen quiz van Jan Zwemer. Van harte welkom iedereen!
“Samen eten is olie voor de vriendschap” (Felix Timmermans).
***Zondag 4 september 2022: Het thema van de Startdienst om
10.00 uur in de protestantse Zionskerk, Duinweg 36.a. te Oostkapelle
is: “Aan tafel !” (het jaarthema van de PKN).

Westkapelle:
*** Zondag 9 oktober 2022 is het startdienst met activiteiten. Het
thema en het programma worden 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.

PG Aagtekerke / Domburg
In alle zondagmorgendiensten wordt zowel in de Dorpskerk in
Aagtekerke als de Johanneskerk in Domburg kindernevendienst
gehouden. Wij volgen vanaf 1 januari het programma van Bijbel
Basics.
We willen in het nieuwe seizoen ook iedere zondag crèche
aanbieden voor de allerjongsten (0 tot 4 jaar). We zijn nog op zoek
naar mensen die hierbij willen helpen.
***Kinderkerstfeest: De diaconie organiseert in samenwerking met
de kindernevendienst ieder jaar het kinderkerstfeest. Dat wordt
georganiseerd op de zondagmiddag voor Kerst. Alle kinderen in de
basisschool-leeftijd uit Aagtekerke die de basisschool in Domburg of
Grijpskerke bezoeken en kleinkinderen van gemeenteleden worden
hiervoor uitgenodigd.
***Dienst voor jong en ouder: Twee keer per jaar wordt er in
samenwerking met de Jeugdkerk en de Kindernevendienst een dienst
voor jong en ouder georganiseerd. Hiervoor worden, net als bij het
kinderkerstfeest, alle kinderen uit de gemeente uitgenodigd. Ook de
tieners zijn hierbij van harte welkom. We hopen met mensen van alle
leeftijden op inspirerende diensten.
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PG Grijpskerke
De kindernevendienst wordt gehouden in de nabijgelegen
Bergpadschool. Er wordt gewerkt met materiaal van de Stichting
Vertel Het Maar!, een stichting die Gods werk voor kinderen en
jongeren inhoud wil geven.
Er wordt kindernevendienst aangeboden op de 2e en de 4e zondag
van de maand. Vanaf oktober t/m april is er op de 2e zondag van de
maand Jeugdkerk, afwisselend in Grijpskerke, Oostkapelle of
Aagtekerke. We verwachten de kinderen dan op de locatie waar
Jeugdkerk gehouden wordt en dus is er op de andere dorpen dan geen
kindernevendienst.

PG Oostkapelle
Enkel op de eerste zondag van de maand is er kindernevendienst
tijdens de kerkdienst. In de Palmpasendienst op 2 april 2023 staan
het kind, gezin en jeugd centraal. Het wordt gaande het jaar bekeken
hoe we deze kerkdienst invullen.

PG Westkapelle
Iedere zondag is er tijdens de kerkdienst crèche voor kinderen van 0
tot 4 jaar en kindernevendienst voor kinderen vanaf 4 jaar.

Jeugdkerk – regionaal
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
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onderwijs – dus tieners in de leeftijd van
11 tot en met 13 jaar
***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.
Voor het seizoen
2021-2022 staat
de Jeugdkerk
voorlopig gepland op de volgende data:
-zondag 10 oktober 2022 in Aagtekerke
-zondag 11 november 2022 in Grijpskerke
-zondag 11 december 2023 in Oostkapelle
-zondag 8 januari 2023 in Aagtekerke
-zondag 12 februari 2023 in Grijpskerke
-zondag 12 maart 2023 in Oostkapelle
-zondag 16 april 2023 in Aagtekerke

Catechese – Westkapelle
Op maandagavond (telkens in overleg) ontmoeten enkele jongeren
van de gemeente elkaar samen met de predikant. Bij de gesprekken
komen combinaties aan bod uit de actualiteit, de bijbel en je
persoonlijk geloof. Soms zijn dat gebeurtenissen die een grote impact
hebben en je gedachten kunnen veranderen. Soms zijn dat ook
gewoon heel leuke en gezellige gesprekken. En als we het niet
vergeten komen er ook kopjes thee bij en -soms- zelfgebakken
muffins.
Maandag 19.30 uur tot 20.15 uur (10x voor en 10x na de kerst).
Leeftijden: Aanvang voortgezet onderwijs
Locatie: Bij de Koster (Jeugdgebouw)
Contact: ds. Peter van Bruggen, tel. 0118-855607

11

Connect Tieners – Aagtekerke-Domburg
Dit seizoen start er voor de jeugd van 12-18 jaar een
verdiepingsprogramma met het Jaarthema OKE: ontmoeten-kennenervaren. De O van Ontmoeten geven we vorm door een aantal keer
per jaar op zaterdagavond bij elkaar te zijn met spel en ontspanning.
Daarnaast komt OKE terug in een aantal ontmoetingen met
verdieping op dinsdagavond van 18.45 – 19.45 uur, een moderne
vorm van catechese. Eenmaal per 14 dagen in ’t Voorlokaal in
Aagtekerke. Tieners uit de cluster zijn ook van harte welkom!
We hopen jullie allemaal te ontmoeten. Ook wanneer je elkaar nog
niet zo goed kent, met deze avonden komt dat best goed!
Team Connect:
Stefan Quist, Marja Geschiere, ds. Evelyn Quaak-Kloet.
Voor opgave en informatie: ds.Evelyn Quaak-Kloet, 0628167645;
email: pkad.predikant@zeelandnet.nl

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.

Jeugdclubs
In Oostkapelle komen tijdens het schooljaar verschillende
Jeugdclubs samen op de Jeugdzolder, Duinweg 36.a.
Voor nadere informatie: jeugdouderling Sjoerd Blaas, tel. 0631658473.
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Knutselclub
De Knutselclub wordt in het gebouw “Bij de Koster”, Markt 65 in
Westkapelle gehouden op circa 6 vrijdagavonden in een schooljaar
voor (jongeren) jeugd vanaf groep 7 t/m 15 jaar. De data worden
bekend gemaakt via de website en de eigen Facebook pagina.
Voor nadere informatie: Tanja Houmes, tel. 0118-572528.

Gespreksgroepen jongvolwassenen
**Over Geloof gesproken:
Jongvolwassenen vanaf 18 jaar WELKOM!
Wij komen 1x in de maand samen vanaf 18:30 uur in 't Voorlokaal in
Aagtekerke om samen te eten en in gesprek te gaan over hoe wij in
deze tijd uiting geven aan Geloof.
Lijkt het jou ook leuk om hier met leeftijdsgenoten over in gesprek te
gaan je bent hartelijk welkom om de sfeer is te komen proeven en te
praten over wat jou zoal bezig houdt.
Contactpersonen: Henk 06-22375076 en Ellis 06-42140889
Minderhoud
**Zondagavondgroep:
Voor de Covid kwam een gezellige groep jong-volwassenen bij
elkaar maandelijks op de pastorie in Westkapelle. Helaas is die
groep niet meer compleet te krijgen, deelnemers zijn verder
volwassen geworden en eigen keuzes werden gemaakt. (Zo hoort dat
ook te gaan!) Toch maken we een doorstart!
Deelnemers zullen via-via of direct worden benaderd om deel te gaan
nemen aan een groepje waarin geloven en belijden ter sprake gaat
komen. Ondertussen is gevraagd naar de mogelijkheid Openbare
Belijdenis van het Geloof te doen, ook dit thema gaan we ter sprake
brengen.
Zondagavonden (in overleg) maandelijks van Oktober t/m Maart.
Leeftijden: Jong Volwassen
Locatie: Pastorie (Bellinkstraat 1, Westkapelle)
Contact: ds. Peter van Bruggen, tel. 0118-855607
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Vrienden rondom
de Bijbel
Op initiatief van enkele jonge en
betrokken gemeenteleden
ontmoeten we elkaar bij een
deelnemer thuis. Na een korte
inleiding komen onderwerpen ter
sprake zoals die het gezin- en
huwelijksleven raken. Daarnaast
ontmoeten we elkaar rond thema’s die herkenbaar zijn in je geloof en
in je sociale omgeving.
Contact: ds. Peter van Bruggen, tel 0118-855607

Tienerkerk
In Oostkapelle is er elke laatste zondag van de maand (met
uitzondering van juli en augustus) van 10.00 tot 11.00 uur
Tienerkerk in het Protestants Kerkcentrum (Johan de Pourckstraat 2,
achter de protestantse Dorpskerk in Oostkapelle). Deze tienerkerk is
bedoeld voor middelbare scholieren en staat onder leiding van Jos
Luteijn en Tanneke Brouwer-Louwerse.
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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, volgens een af te spreken
rooster. 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.

Bijbelgroep
Centraal staan dit seizoen in Westkapelle de verschillende thema's
rond de persoon van Abraham. Zijn geloofsweg, de belofte aan hem,
zijn familiebanden en de context waarin hij leefde. Daarnaast
benoemen we ook de gemeenschappelijkheid rondom Abraham zoals
we dat delen met de Islam en het Jodendom. Na een inleiding (op
papier) komen enkele gespreksvragen ter sprake en denken we door
in wat verder wordt aangeroerd. Soms voegen we er ook een
afbeelding aan toe en onderzoeken we wat de schilder/tekenaar ons
wil meegeven naar aanleiding van de tekst.
Laatste donderdag van de maand (start donderdag 27 oktober 2022)
Alle leeftijden en achtergronden
Locatie: Bij de Koster, Markt 65, Westkapelle
Contact: Adri Kleinepier tel. 0118 571755
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Verdieping Marcusevangelie
In het najaar start er 7x een verdiepingskring (van oktober tot
januari) waarin we samen het Marcusevangelie lezen. De evangelist
Marcus beschrijft het leven van Jezus met grote vaart. De theoloog
en Nieuwtestamenticus Tom Wright schreef hier een toegankelijk
boek over: Marcus voor iedereen. We volgen zijn rode draad.
We lezen thuis ter voorbereiding een tekst uit Marcus en gaan
hiermee verder in de kring. Waar nodig ontvangt u ondersteunend
materiaal. Op deze verdiepingskring oefenen we in het persoonlijk
Bijbellezen en maken daarnaast een verdiepingsslag door de
achtergrondinformatie en het gesprek met elkaar. Het tweede deel
van het Marcusevangelie lezen we het volgende seizoen.
Data: dinsdagavonden 1x per 2 a 3 weken, 4 en 18 oktober; 8 en 22
november; 6 en 20 december 2022. Voorlopige datum afronding 3
januari 2023.
Plaats: ’t Voorlokaal, Dorpsplein 4, Aagtekerke.
Voor wie: mensen binnen en buiten de kerken die zich willen
verdiepen in de Bijbel als Woord voor leven en geloven.
Begeleiding: ds. Evelyn Quaak-Kloet. Voor vragen en opgave:
tel. 0628167645 en email: pkad.predikant@zeelandnet.nl
Opgave: uiterlijk 27 september 2022.

Bijbelkring Simnia
Maandelijks wordt er een Bijbelgesprekskring aan geboden aan de
bewoners van Simnia in Domburg, begeleid door ds. Evelyn QuaakKloet en enkele vrijwilligers. Alle bewoners van Simnia, ongeacht
kerkelijke verbondenheid zijn hier welkom. Nadere informatie zal
aan de bewoners in Simnia in Domburg worden medegedeeld. We
beginnen met een lied en gebed, lezen vervolgens samen een
Bijbeltekst en gaan daarover rond in gesprek. Daarbij is er alle
ruimte om onze eigen levenservaringen naast het Bijbelverhaal te
leggen. Als afsluiting zingen we. Komende data:
22 september, 24 november en 22 december 2022.
Contactpersoon: ds. Evelyn Quaak-Kloet 0628167645
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Thema en Gesprek
Verdieping
-Leeskring spiritualiteit BonhoefferGeloven was voor Dietrich Bonhoeffer geen zaak van theorie maar
praktijk. Steeds duidelijker zag hij dat het erom ging de boodschap
van de Bijbel te leven in de werkelijkheid van vandaag. Bonhoeffer
is dan ook, om een oude term te gebruiken, een ‘Lebemeister’,
iemand van wie je kunt leren om menswaardig te leven in een
verwarrende tijd.
Zijn levenshouding en gedachten blijven wereldwijd mensen
inspireren. Wij lezen samen: ‘Voor het leven’, de spiritualiteit van
Dietrich Bonhoeffer, geschreven door Kick Bras (theoloog en
schrijver) waarin we ontdekken hoe Bonhoeffer zijn geloof gestalte
gaf in zijn eigen leven en hoe hij erover sprak in preken, brieven en
boeken. Maar ook hoe wij in deze tijd, door hem gestimuleerd, zelf
onze weg kunnen vinden en kiezen voor het leven.
We lezen thuis de opgegeven hoofdstukken met behulp van een
eenvoudige leesmethode en gaan daarover op de leeskring in
gesprek.
Data: maandelijks op woensdagavonden:
12 oktober, 16 november, 14 december 2022, 4 januari, 8
februari, 15 maart 2023.
Waar: Johanneskerk/de Poort, Markt 8, Domburg, 20.00 uur
Voor wie: mensen binnen en buiten de kerken die verdieping zoeken
van denken en geloven, met interesse voor de spiritualiteit van
Dietrich Bonhoeffer.
Begeleiding: ds. Evelyn Quaak-Kloet. Voor vragen en opgave:
tel. 0628167645 en email: pkad.predikant@zeelandnet.nl
Opgave: uiterlijk 27 september 2022.
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Literatuurkring
Er is in Aagtekerke-Domburg 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 mensen 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 hij of
zij graag voor een volgende keer zou willen lezen. Het zijn fijne,
leerzame en gezellige avonden. Wie belangstelling heeft, kan bij
onderstaand contactpersoon meer informatie krijgen. Op vrijdag 23
september 2022 starten we met de bespreking van het boek ‘Soms
sneeuwt het in april’ van Janneke Siebelink.
Contactpersoon: Annie Nonnekes-de Putter (tel. 0118-582874).

Gemeente Groei Groep
Sinds 2008 zijn er in Westkapelle Gemeente Groeigroepen.
De gemeente groeigroepen zijn gespreksgroepen waarin we met
elkaar onderwerpen bespreken die ons bezighouden. Ontmoeting,
bemoediging, geloofsbeleving en delen is een
centraal thema. Met maximaal 10 personen komen we om de beurt,
bij een van de deelnemers thuis, één keer per maand bij elkaar.
In de coronatijd waren de ontmoetingen niet mogelijk maar nu hopen
weer te kunnen opstarten.
Op maandag 17 oktober 2022 om 19.45 uur op Torenstraat 33 te
Westkapelle is er een eerste avond. Daarvoor nodigen we ook
mensen uit die vrijblijvend eens kennis willen maken met een
gemeente-groeigroep.
Voor degenen die zich voor het eerst aanmelden vóór maandag 17
oktober 2022 graag een bericht naar Jan Willem Reijnierse
E-mail: westcape@zeelandnet.nl
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Kerk en Literatuur
Deze keer lezen we het boek ‘Het moois dat we delen’ van de auteur
en choreograaf Ish Ait Hamou.
Wat is het verhaal in deze roman? Een jonge vrouw en een oude man
wonen in dezelfde buurt, maar
kennen elkaar niet. Zij
probeert met de moed der
wanhoop een nieuw leven te
beginnen. Hij leeft in het
verleden. Tot ze op een dag
tegenover elkaar staan en
ontdekken dat hun leven
onlosmakelijk met elkaar
verbonden is. Maar kun je nog
wel tot elkaar komen als de
kloof zo groot is?
Het is een bijzonder mooie,
maar ook indringende roman
die boeiende gesprekken kan
opleveren over oplevert over
angst, hoop, verbinding en de
complexiteit van samenleven.
Een roman die ook voor onze
bespreking voldoende gespreksstof oplevert.
Net zoals de vorig jaren, zal Willy Wouters, een inleiding verzorgen
over dit boek om daarna met de groep in gesprek te gaan. Welkom!
Datum: maandagavond 31 oktober 2022, aanvang om 19.30 uur
Plaats: Seaside, Dorpsstraat 21, Oostkapelle
Bijdrage in de kosten: per persoon € 5,00
Boek: het boek is nieuw te bestellen bij Seaside Oostkapelle
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Gebed om eenheid
onder de christenen
De jaarlijkse oecumenische
gebedsweek voor de eenheid onder de
christenen heeft plaats van zondag 15
tot en met zondag 22 januari 2023.
Deze week wordt georganiseerd door
de Raad van Kerken in Nederland
samen met Missio Nederland – zodat alle soorten van christelijke
geloofsgemeenschappen dit dragen. Het thema is in 2023: ‘Doe goed,
zoek recht’, naar aanleiding van de Bijbeltekst uit Jesaja 1, 12 t/m 17.
Op maandagavond 16 januari 2023 is er in de protestantse
Zionskerk, te Oostkapelle om 19.30 uur een gebedsavond onder
leiding van de Gereformeerd-Vrijgemaakte emeritus predikant ds.
Kees de Putter.
Op zondagochtend 22 januari 2023 is er in de Zionskerk om 10.00
uur een Kerkdienst van de Eenheid, voorbereid door inwoners van
Oostkapelle die lid zijn van diverse geloofsgemeenschappen.
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Leerhuis ‘Tien geboden, tien vormen’
We lezen en leren verder met het boekje ‘Tien vormen’ over de Tien
Geboden, zoals die staan vermeld in Exodus 20, 1 t/m 17. Op een
prettige toon brengt de auteur de kern van de Tien Geboden tot
leven: ‘Trek de stoute schoenen aan
en ga op weg naar de vrijheid zegt
Mozes in Exodus tegen de
Israëlieten. Dan trekken zij de
woestijn in op weg naar het
Beloofde Land. Daar geeft God zijn
tien geboden. Die zijn als goed
schoeisel: daarmee kun je voort op
die weg naar de vrijheid. Want
slaven waren ze, vrije mensen
zullen ze worden. Daarvoor zijn die
geboden bedoeld.’
Het is verrassend om te zien hoe
actueel deze wet uit het Oude
Testament dan blijkt. Er worden
ook linken gelegd met toepasselijke
gedeelten elders in de Bijbel.
De schrijver, dr. Bernard Luttikhuis
is predikant van de Protestantse Gemeente Haarlem.
Gegevens over het boekje:
ds. Bernard Luttikhuis, ‘Tien vormen – Om je vrijheid te bewaren’,
uitgeverij Boekencentrum, prijs: € 9,99.
Begeleiding: ds. Flip Beukenhorst,

telefoon: 0118-586648.

Data: woensdagochtenden 1 februari, 1 maart en 13 april 2023
Tijd: van 09.30 – 11.30 uur
Plaats: protestantse Zionskerk, Duinweg 36.a. te Oostkapelle
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Verdieping
-Geloofscursus Opnieuw beginnenBen je op zoek naar wie je bent als mens in deze tijd…
Wil je ontdekken hoe geloven van betekenis kan zijn in je leven van
alledag…
Zoek je kansen om God te ontmoeten…
Wil je opnieuw ervaren dat geloven bevrijdend kan werken in het
leven…
In de geloofscursus Opnieuw beginnen van zes avonden bieden wij
u/jou een ruimte voor bezinning. Deze cursus richt zich met basale
geloofsthema’s op allen die willen zoeken naar zin, inspiratie en
vernieuwing of die een nieuwe start willen maken in hun geloof.
De cursus is zeer toegankelijk van aard. Een gelegenheid om een
eigen zoektocht aan te gaan met geloofs-en levensvragen.
Na de inleiding is er gesprek in kleine groepen met een afronding in
een meditatief moment of viering in de kerkzaal. De cursusdata en
onderwerpen zijn:
2 februari 2023 Wie ben je? over levensloop en godsbeelden
16 februari Geloven over plaatsbepaling en vernieuwing
2 maart Jezus als levensbron op zoek naar verdieping
16 maart Loslaten en Vasthouden over leven in vrijheid
30 maart Leven en Geluk over toekomst en perspectief
13 april Vol van de Geest over vervulling en gezegend leven
Deze cursus wordt aangeboden vanuit de Protestantse Gemeente
Aagtekerke-Domburg en worden begeleid door predikant Evelyn
Quaak-Kloet. Belangstellenden van buiten en binnen de kerken zijn
van harte welkom!
Waar: ’t Voorlokaal, Dorpsplein 4, Aagtekerke, 19.30 uur
Info/aanmelding uiterlijk 15 januari 2023 bij ds. Evelyn QuaakKloet tel.: 0628167645. Email: pkad.predikant@zeelandnet.nl
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Zin-in-Oostkapelle: Zomerse Zeeuwse Avond
Veel beroemde kunstenaars hebben een tijdje in Zeeland doorgebracht,
met name op Walcheren. Denk maar aan Piet Mondriaan, Jan Toorop en
Charley Toorop. En Zeeuwse dichters zijn er ook genoeg, zoals Hans
Warren, J.C. van Schagen en natuurlijk Annie M.G. Schmidt! Welkom
bij deze avond ‘Zin-in-Oostkapelle’, geleid door ds. Flip Beukenhorst.
Datum: donderdagavond 6 juli 2023 om 20.15 uur
Plaats: Dorpskerk, Waterstraat 2 te Oostkapelle
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Muziek en zang

Projectkoor Nieuw Liedboek
Om vertrouwd te raken met de rijke liederenschat uit het Liedboek,
zingen we al 9 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.
Ons vierstemmig Projectkoor staat al negen jaar onder de
enthousiaste en deskundige muzikale leiding van dirigente Stoffelien
Cool-Korporaal uit Wemeldinge.
Eerste keer: donderdag 8 september 2022 Tijd: 19.30 – 20.30 u
Plaats: protestantse Zionskerk, Duinweg 36.a. te Oostkapelle
Contact: ds. Flip Beukenhorst (0118-586648)
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Oostkappel-Hrieps Zingt
Een samenzang programma van geestelijke liederen elke laatste
zondag van de maand afwisselend in de Dorpskerk, Waterstraat 2 te
Oostkapelle en de Michaëlskerk, Kerkring 26 te Grijpskerke. Dat is
samen: ‘Oostkappel-Hrieps Zingt’. Het orgel wordt bespeeld door
Johan Davidse en de leiding is in handen van Han de Kam of Wim
Sanderse.
Eerste keer: zondag 25 september 2022
Tijd: 19.00 – 20.00 u
Plaats: Michaëlskerk, Kerkring 26 te Grijpskerke

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-begeleiding. 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. 0118-586665) en
Rini de Kam
(tel. 0118-582187).
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Kerst sing-in te Westkapelle
Dit jaar hopen we weer een Kerst sing-in te kunnen houden en wel
op zaterdagavond 17 december 2022 in de Moriakerk, Markt 67, te
Westkapelle.
Deze avond wordt georganiseerd door de Protestantse Gemeente
Westkapelle, de Vrije Evangelische Gemeente Maranatha en de
meewerkende koren Exaudi, het Wasschappels Koor en Brassband
O.K.K.
Ook is er deze avond een korte meditatie. Nadere informatie volgt in
het kerkblad “Het Baken”.

Kerstzangmiddag
Dit jaar hopen we weer 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.
Informatie: Voor vragen kunt u bellen met Leuntje Cijsouw, tel.
0118-571368, of Nella van Sluijs-Verhage, tel. 0118-572204.
Datum: woensdag 21 december 2022, van 15 tot 17 uur.
Plaats: gebouw “Bij de koster”, Markt 65 te Westkapelle.
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Films
Filmavond: “Greenbook”
Het drama rond een zwarte meesterpianist (Mahershala Ali) en zijn
witte chauffeur (Viggo Mortensen), die in de jaren zestig samen voor
een concerttour door het
racistische zuiden van de VS
rijden.
De film kreeg in totaal drie
Oscars, waaronder die van beste
film in 2019.
Green Book is een op feiten
gebaseerde roadmovie, die
contrasten toont maar vooral
suggereert dat het allemaal wel
goed komt.
Deze film, die uitnodigt tot een
glimlach, en roept in onze tijd
waarin racisme oplaait ook
vragen op.
Na afloop bent u welkom om
elkaar te ontmoeten en na te
praten met een glaasje.
Kosten: vrijwillige bijdrage i.v.m. filmrechten
Datum: woensdagavond 19 oktober 2022,
19.30 uur koffie, 20.00 film
Plaats: Protestantse Johanneskerk, Markt 8, Domburg
Gasten zijn van harte welkom!
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Filmavond: “Nomadland”
‘Nomadland’ is een poëtisch meesterwerk van de Chinese Zhao over
de Amerikaanse Fern, een zestiger die na de economische ondergang
van haar bedrijf en het overlijden van haar man alles achterlaat en als
heuse nomade in een camper van
plek naar plek trekt. Op zoek naar
tijdelijke klusjes, omdat ze anders
financieel niet rond kan komen.
En ze is niet de enige, want
onderweg komt ze veel
zestigplussers tegen die ook –
soms noodgedwongen, soms
vrijwillig – hebben gekozen voor
een bestaan als moderne nomade.
Zo ontdekt ze een ander soort
leven in het uitgestrekte
landschap van het Amerikaanse
westen. Een film met veel sfeer,
prachtige beelden en een
indrukwekkende hoofdrol van
McDormand. Winnaar van drie
Oscars (beste film, regie en vrouwelijke hoofdrol).
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: Als je partner sterft, je onderneming gaat failliet en je dorp
verdwijnt, wat blijft er dan nog over aan waarden in je leven? Dus
waar gaat het echt om?
Kosten: vrijwillige bijdrage i.v.m. filmrechten
Datum: maandagavond 14 november 2022, aanvang om 19.30 uur
Plaats: protestantse Dorpskerk, Waterstraat 2 te Oostkapelle
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Filmavond: “Agent of Grace”
Duitsland is in de ban van Hitler en de nazi’s. De Joden worden
systematisch uitgeroeid en tegenstanders van het nationaalsocialisme
worden opgepakt. ‘Wat kan ik in mijn eentje tegen een kwaadaardig
regime beginnen? Mag ik de andere kant opkijken of moet ik echt iets
doen?’ Met die vragen worstelt de predikant Dietrich Bonhoeffer en
hij maakt zijn keuzes.
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.
AGENT OF GRACE is de enige
speelfilm over het leven van de
wereldberoemde predikant en ‘spion’
Dietrich Bonhoeffer.
De film is gemaakt door Eric Till, die ook het historische drama
LUTHER maakte. Bonhoeffer wordt gespeeld door Ulrich Tukur, die
eerder te zien was in DAS LEBEN DER ANDEREN.
Kosten: vrijwillige bijdrage i.v.m. filmrechten
Datum: woensdagavond 25 januari 2023,
19.30 uur koffie, 20.00 film
Plaats: Dorpskerk, Dorpsplein 4, Aagtekerke
Na afloop bent u welkom om elkaar te ontmoeten en na te praten met
een glaasje. Gasten zijn van harte welkom!
NB. Zie ook verdiepingskring ‘Spiritualiteit Bonhoeffer’
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Filmavond: “House of Hummingbird”
Korea, 1994; de veertienjarige Eunhee heeft het niet makkelijk op de
middelbare school. Het veertienjarige muurbloempje heeft verder
ook niet bepaald een makkelijke jeugd. Vader en moeder zijn
ploeterende winkeliers, die hard werken
om Eunhee’s oudere broer Daehoon
(Sang-yeon Sohn) naar de universiteit te
kunnen sturen. Misschien komt het door
de druk die zijn ouders op hem leggen,
dat Daehoon zijn woede en frustraties
afreageert op zijn zusje. Hij slaat haar
een keer zo hard, dat ze met een
gebroken trommelvlies moet worden
opgenomen in het ziekenhuis. Ze zoekt
afleiding bij haar vrienden, maar de
druk van het opgroeien en de zoektocht
naar houvast eisen zijn tol. Pas als ze
een nieuwe docente ontmoet waar een
onverwachte vriendschap mee ontstaat, lijkt er licht aan het einde van
de tunnel te zijn.
Maar dat dit ontroerende coming-of-age-drama zich afspeelt in het
Seoul van 1994 is niet alleen voor de sier. Dit is het jaar dat de
gigantische Seongsu-brug instortte, een ramp waarbij 32 mensen om
het leven kwamen. Het is een beslissend moment voor
hoofdpersonage Eunhee (Ji-hu Park), die hierdoor de broosheid van
het leven onder ogen leert zien.
Een film dus over huiselijk geweld, opgroeien en eenzaamheid van
pubers en al dan niet liefdevolle relaties.
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: maandagavond 17 april 2023, aanvang om 19.30 uur
Plaats: protestantse Dorpskerk, Waterstraat 2 te Oostkapelle
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Bezoek en excursie
Kloosterweekend 2022
‘Dit leven van gebed in stilte en afzondering willen we ook
aanbieden aan anderen die zich willen laven aan de Bron. Ieder die,
om welke reden dan ook, zich voor een bepaalde tijd wil
terugtrekken uit de hectische samenleving om zich te herbronnen, is
van ganser harte welkom voor een verblijf in ons gastenhuis.’
De keuze is dit jaar gevallen op de
Abdij Maria Toevlucht
te Klein Zundert in Noord-Brabant.
Een klooster waar we in 2016 zijn
geweest.
De gereserveerde datum is:
vrijdagmiddag 14 oktober t/m
zondagmiddag 16 oktober 2022
De kosten bedragen € 120, waarbij de gasten worden verzocht
lakens en handdoeken zelf mee te nemen.
Vooraf aan het kloosterweekend willen we in de week van 26 t/m
30 september 2022 een uurtje bij elkaar komen, om kennis met
elkaar te maken, verwachtingen te delen en huishoudelijke zaken
met elkaar af te stemmen.
We hebben voor slechts 10 personen gereserveerd.
Bij de aanmelding dient een aanbetaling ad € 40,00 worden voldaan.
Je kan je tot zondag 11 september 2022 aanmelden.
De aanmelding en de aanbetaling kan mondeling en contant aan
ondergetekende of via onderstaande e-mailadres en IBAN nummer,
onder vermelding: “Kloosterweekend 2022 en naam”.
Arie van Mastrigt, tel.: 06-33738359 e: mastrigt@zeelandnet.nl
IBAN nummer: NL04INGB0003320355
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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 18 januari 2023 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 18 januari 2023
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 Watergangen
Op zondag 22 januari 2023 bent u/ben je van harte uitgenodigd om
een mooie wandeling van ongeveer 2 uur door de natuur te maken.
We starten bij Hof Poppendamme aan de Poppendamseweg 3A bij
Grijpskerke. We wandelen langs (en ín) de oevers van de
watergangen richting de Lange Jan. Na een trekvlot en een vliedberg
draaien we weer terug richting Poppendamme. Eerst nog even langs
de Kapel van Hoogelande en dan eindigen na ongeveer 8 km aan de
koffie bij Poppendamme. Inderdaad: de dam van de familie Poppe.

Weet je trouwens dat die watergangen én bedoeld waren om water
uit de polders af te voeren én voor de “schuten” om hun vracht naar
de markt te brengen? Kortom: een leuke en leerzame tocht.
Het is, zeker bij vochtig weer, aanbevolen om waterdichte schoenen
of laarzen aan te trekken.
Kosten: de wandeling is gratis; drankjes zijn voor eigen rekening
Begeleiding: Hans Corbijn van Wandelen op Walcheren
Datum: zondagmiddag 22 januari 2023 (bij slecht weer: 5 februari)
Tijd: 14.00 - 16.00 uur
Plaats: we verzamelen bij de protestantse Zionskerk, Duinweg 36A
te Oostkapelle om 13.30 uur en rijden naar Grijpskerke.
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Kloosterweekend Berkel-Enschot

Op zoek naar een moment van verstilling en verdieping in de ruimte
van een klooster, gaan we met een kleine groep mensen naar de
Abdij Koningshoeven in Berkel-Enschot. We volgen het ritme van
de gebedstijden van de monniken.
Er is ruimte voor persoonlijke bezinning en de vrijheid om te delen
met elkaar wat je wilt delen (of niet). Het thema is: Vertrouwen.
In de stilte en met behulp van diverse werkvormen zoeken we naar
een gelovig perspectief op leven met wat was, wat is en komt.
Aankomst vrijdag 10 maart 2023 tussen 15.00-16.30 uur.
Vertrek zondag 12 maart 2023 rond 13.30 uur.
Kosten (eenpersoonskamer) inclusief maaltijden zijn 110,00 euro.
Maximaal 12 personen.
Begeleiding: ds. Evelyn Quaak-Kloet (PG Aagtekerke-Domburg)
Informatie: voor vragen en opgave kunt u een email sturen:
pkad.predikant@zeelandnet.nl
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Ontmoeting
Handwerkclub
Door het afnemend aantal dames dat in clubverband actief met
handwerken bezig kan zijn, hebben de dames in Aagtekerke –
Domburg besloten niet meer naar de consistorie van de Dorpskerk in
Aagtekerke te komen maar thuis op individuele basis te handwerken
en deze werkstukken tijdens Open Monumentendag en ook op
evenementen zoals de jaarlijkse rommelmarkt te verkopen ten bate
van de instandhouding van de kerkgebouwen.
Contactpersoon: Hetty de Bruyn (tel. 0118-582309).

Vrouwen activiteitengroep
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 Geschiere (tel. 0118-582704).
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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.
Datum eerste keer: woensdagmiddag 21 september 2022
Tijd: 14.30 – 16.30 uur
Plaats: protestantse Zionskerk, Duinweg 36.a. te Oostkapelle
Contactpersonen zijn: Rina Jobse-Langebeeke (tel. 0118-582880).

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
Contactpersonen: Hannie Brasser (tel. 586025) of Rini de Kam (tel.
0118-582187)
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Seniorenbijeenkomsten ‘De Kreek’
Elke eerste donderdag van de maand wordt door Marja Verhage en
ds. Peter van Bruggen de seniorenbijeenkomst in Wozoco ‘De
Kreek’ te Westkapelle verzorgd. We maken gebruik van de
gemeenschappelijke ruimte waar we de senioren van Kreek 1 en 2,
het Woon-Zorg-Complex en het dorp ontmoeten voor een
bijeenkomst waarbij het zingen van oude en bekende liederen
centraal staat. Daarnaast is er een korte overdenking en gebed. We
worden ontvangen met koffie en een koekje en tijdens de pauze
schenken we een glaasje fris met een knabbeltje.
Wanneer: Elke eerste donderdag van de maand
Waar: Gemeenschappelijke ruimte Wozoco, Krekepad 37
Wat: Geestelijke liederen, Bijbelse overweging en gebed, gezellige
ontmoeting van de ouderen van ons dorp.
Wilt u worden opgehaald of heeft u vragen bel dan met: Marja
Verhage: 06-30173436

Open Tafel
Twee maal per jaar 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: Ina de Visser (tel. 06-57340303) en Hannie
Brasser (0118-586025)
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Open Tafel
Ook in Grijpskerke wordt een zgn. ‘Open Tafel’ gehouden.
De tweede vrijdag van de maand, van 12.00 tot 14.00 uur komen
ouderen bij elkaar, om gezamenlijk te eten. We zijn welkom in
dorpshuis ‘Nimmerdor’, en daar wordt door Bea, de beheerster,
gekookt, met hulp van een of meer vrijwilligers.
In de winterperiode organiseren wij meestal een ‘bijzondere’
maaltijd, in juli en augustus gaan we een keertje ‘uit eten’.
Op het ogenblik hebben we 12 deelnemers en 8 vrijwilligers.
We kunnen best nog wat
nieuwe eters erbij hebben.
Heeft u interesse, neem dan
contact op met Corry FranckeRiemens, Loodhol 31 (tel.
0118-592187 of 0629199085).

Seniorenmaaltijd
In Westkapelle wordt op de
eerste woensdag van de maanden september t/m juni een lunch voor
senioren uit Westkapelle georganiseerd. De lunch wordt gehouden
Bij de Koster, Markt 65 en duurt van 11.30 uur tot 13.30 uur.
Ons doel is, oudere mensen (veel al alleenstaanden) een gezellige
maaltijd te bieden.
Er wordt een eigen bijdrage gevraagd van € 10,- .
Het aantal deelnemers breidt nog steeds uit.
Wilt u deelnemen ? Dan kunt u zich tot 1 week van te voren
aanmelden bij: Wilma Hoogesteger, telefoon 06 42827537
Joost Gabriëlse, 06 51617129 - Ineke Maljaars, 06 20682923
Opgeven via de mail kan ook: gabberj@zeelandnet.nl
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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/interessant om hierbij aanwezig te zijn?
Van harte welkom op een bijeenkomst in Grijpskerke.
Voor inlichtingen mag u onze voorzitter mevr. Joke Flikweert bellen,
tel. 0118 795431.

Diaconale vieringen
De christelijke hoogtijdagen Kerst en Pasen krijgen in Aagtekerke
– 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: Renske Daanje en Marja Geschiere

Actie voedselbank
Op zaterdag 5 november 2022 wordt in Westkapelle een
zamelingsactie voor de voedselbank georganiseerd. Houdbare
levensmiddelen en toiletartikelen kunnen van 10.00 tot 12.00 uur
worden ingeleverd in de Moria kerk aan de Markt in Westkapelle.
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Reisje Mülheim
Vanuit de partnergemeente in Mülheim krijgt men in Westkapelle
herhaling de uitnodiging een tegenbezoek te brengen. Onze Duitse
broeders en zusters waren al menigmaal in Westkapelle en betrokken
op de Moriakerk. Graag willen ze in hun gastvrijheid gekend zijn en
zijn van harte bereid een bezoek vanuit de gemeente Werstkapelle te
faciliteren. Concreet stellen zij voor dat er een delegatie afreist en
ontvangen wordt in hun gastenverblijf. Naast enkele excursies in de
omgeving zoeken we natuurlijk ook het inhoudelijk gesprek rondom
maatschappelijke en kerkelijke thema’s. Er is ruimte voor
wederzijdse bemoediging en verrijking. Heel concreet zou de
uitnodiging vanuit Mülheim kunnen resulteren in een reisje van
enkele dagen (waaronder een zondag) mogelijk in het voorjaar
waarbij deelnemen voor iedereen mogelijk moet zijn.
Contact:
Dominee van Bruggen, Westkapelle / Pfarrer Pfeiffer, Broich
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Kerkdiensten
PG Aagtekerke – Domburg
Wekelijks wordt er om en om dienst gehouden in de Dorpskerk,
Dorpsplein 4 in Aagtekerke en de Johanneskerk, Markt 8 in
Domburg. Met uitzondering van de zomermaanden (juli en augustus)
want dan zal nog in beide kerken elke zondag dienst gehouden
worden. Alle diensten beginnen altijd om 10.00 uur tenzij anders
aangegeven.
***Koffiedrinken na de dienst:
Na de dienst is er gelegenheid elkaar te ontmoeten onder het genot
van een kopje koffie, thee of glas fris in of bij “’t Voorlokaal" in
Aagtekerke of “De Poort” in Domburg.
***Avondgebed:
Op de 1e en 3e donderdag van de maand is er ’s avonds gelegenheid
om mee te doen aan een avondgebed in ‘t Voorlokaal 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’.
Advent en Veertigdagentijd:
***Morgengebed
In de weken van advent is er op woensdagochtend een Morgengebed
in de kerkzaal van de Dorpskerk in Aagtekerke van 8.30-9.00 uur. We
zingen enkele liederen, luisteren naar een Bijbeltekst en zijn in stilte
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bijeen. In de gebeden noemen we wat leeft onder ons, er is een
voorbedeboek.
***Taizé viering
In de veertigdagentijd is er als
Avondgebed een Taizé viering
in de Johanneskerk in Domburg.
Tijd en datum wordt nog
bekendgemaakt.

PG Oostkapelle
Elke zondagochtend om 10.00 uur is er kerkdienst, die in de
protestantse Zionskerk (Duinweg 36.a.) wordt gehouden en nà Pasen
2023 in de protestantse Dorpskerk (Waterstraat 2).
***Extra:
-Elke laatste zondag van de maand is er om 10.00 uur Tienerdienst
in het Protestants Kerkcentrum (Johan de Pourckstraat 2).
-Drie keer per jaar is er een thema-dienst, een ‘Instapdienst’,
voorbereid door gemeenteleden, samen met de predikant. De eerste
instapdienst is op zondag 13 november 2022 in de protestantse
Zionskerk. Daarna volgen nog 5 maart 2023 en 4 juni 2023.
-Drie keer per jaar wordt in de protestantse Dorpskerk een ‘Taizéavondgebed’ gehouden: zondag 23 oktober 2022, 12 maart en 2 juli
2023. Het avondgebed begint om 19 uur, inzingen vanaf 18.30 uur.
***Avondgebed:
Op de 1e donderdag van de maanden november tot en met februari is
er gelegenheid om mee te doen aan een avondgebed. We komen bij
elkaar in de consistorie van de Dorpskerk, inloop 19.45 uur, aanvang
20.00 uur. Data: 3 november en 1 december 2022, 5 januari en 2
februari 2023. We willen de tijd nemen voor dankgebed en voorbede
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voor ons dorp/gemeenschap, de gemeente en de wereld om ons heen.
Een ieder welkom om mee te bidden! Of misschien wilt u graag
voorbede doen voor iemand. U kunt een briefje achterlaten in de bus
van het Protestants Kerk Centrum, Johan de Pourckstraat 2. Dit mag
gerust anoniem.
‘Kleine daden van liefde en gebed houden het licht van Christus
brandend’ (Moeder Teresa)
***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.

PG Grijpskerke
Elke zondagochtend om 10.00 uur vieren wij de zondagse eredienst
in ons fraaie monumentale kerkgebouw, de Michaëlskerk aan de
Kerkring. Op dit moment zijn wij als gemeente van Grijpskerke
vacant en ontvangen wij dus veel verschillende voorgangers.
Voor de kinderen van de basisschool is er om de week
kindernevendienst en tijdens bijzondere diensten (o.a. feestdagen) is
er ook oppas voor de kleintjes tot 4 jaar.
Elke laatste zondag van de maand is er om 19.00 uur de zangdienst
‘Oostkappel/Hrieps Zingt’, de ene maand in Oostkapelle, de andere
maand in Grijpskerke.
*** Meer informatie en contact:
Actuele informatie is te vinden op de website van de kerk: www.pkngrijpskerke.nl en in ons kerkblad ‘Meeleven’ dat 10x per jaar
verschijnt. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met scriba
Liesbeth Timmer, per e-mail: scriba@pkn-grijpskerke.nl of tel. 06
1246 9512.
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PG 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 2 oktober 2022: Israëlzondag.
- Zondag 10 oktober: Startdienst.
- Zondag 16 oktober: Bevestiging, herbevestiging en afscheid
ambtsdragers
- Zondag 6 november: Zendingszondag m.m.v. koor Glorify
- Zondag 20 november: Eeuwigheidszondag.
- Woensdag 23 november: Dankdag, aanvang: 19.00 uur
- Zaterdag 24 december: Kerst-avonddienst, aanvang: 20.00 uur.
- Zaterdag 25 december: Eerste Kerstdag
- Zaterdag 31 december: Oudejaarsdienst, aanvang 19.00 uur
- Zondag 1 januari 2023: Nieuwjaarsdienst
- Woensdag 8 maart: Biddag, aanvang: 19.00 uur.
- Een Gezinsdienst, onder voorbehoud in het voorjaar van 2023, in
samenwerking met personeel en kinderen van basisschool “De
Lichtstraal”. Datum wordt bekend gemaakt via de website en via het
kerkblad Het Baken.
***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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