KRI NG WE RK
R K G I DS
DS
Nisse

Hoedekenskerke

DEO

Oudelande

Lewedorp

Heinkenszand

Nieuwdorp

Borssele

’s-Heer Arendskerke

20 2 1 - 2 0 2 2

’s-Heer Abtskerke

AKTIVITEITEN RONDOM BEZIELING EN VERBINDING
VERB INDING

Inhoud
Woord vooraf		

					 3

Eredienst & Pastoraat
Geloven met kinderen – kinderdiensten		
5
Jeugddienst						 5
Toerustingsmiddag pastoraat:
		
Leven met verlies en verdriet			
6

Koor & Cantorij
Cantorij ‘s-Heer Arendskerke				
Zanggroep Hoedekenskerke				
Cantorij Lewedorp					
Cantorij Nisse / ’s-Heer Abtskerke			

7
7
7
7

Bijbel & Spiritualiteit
Bijbelkring Driewegen					 8
Bijbelgesprekskring Heinkenszand			
8
Ruzie in de familie. Wat gebeurt er toch allemaal?
9
Zoek eerst het Koninkrijk van God			
10
Bibliodrama						10

Filosofie & Ethiek
Gesprekskring Nisse					11
Gesprekskring ’s-Heer Arendskerke			11
Gesprekskring Geloof en Duurzaamheid		
12

Maaltijd & Film
Maaltijd & Film				

12/13

Breien & Borduren
Missionaire breigroep Hoedekenskerke		

14

Koffie & Koek
Koffieochtenden

15

-2-

Woord vooraf
Hoop is niet hetzelfde als optimisme,
evenmin de overtuiging
dat iets goed zal aflopen.
Wel de zekerheid dat iets zinvol is,
ongeacht de afloop,
het resultaat.
- Václav Havel Misschien is het gedurfd. We hebben ons immers al in de zomer van 2020
afgevraagd of wij voor het komende seizoen een Kringwerkgids moesten
uitgeven. Toen hadden we net de eerste, de zogeheten ‘intelligente’ lockdown
achter de rug. We wisten niet of de aangeboden activiteiten door zouden
kunnen gaan. Dezelfde onzekerheid is er ook met het oog op het programma
voor het komende seizoen. Toch hebben we besloten om de Kringwerkgids
te laten verschijnen. Want we zijn ervan overtuigd dat het zinvol is om
kringwerk aan te bieden, ongeacht de vraag of het echt door kan gaan.
De ‘zekerheid dat iets zinvol is, ongeacht de afloop’: deze zekerheid noemt
de Tsjechische schrijver en politicus Václav Havel (1936 – 2011) ‘hoop’. En
hoop hoort bij ons geloof. De christelijke hoop gaat wel verder dan dat wat
in de ogen van Havel ‘hoop’ is. Want als christenen hopen we niet alleen dat
ons leven zinvol is, maar ook dat het ‘goed zal aflopen’: dat God aan het eind
alle dingen goed zal maken. Daarbij zijn we ons er wel bewust van dat ons
geloof (inclusief de daarbij horende hoop) een waagstuk is.
Het is, zoals gezegd, wellicht gedurfd om opnieuw een programma met
allerlei activiteiten uit te geven. Te meer, omdat in het afgelopen seizoen
veel kringen en andere bijeenkomsten slechts deels of zelfs helemaal niet
door zijn gegaan. Inmiddels zijn de meeste coronamaatregelen weliswaar
versoepeld, maar het is niet uitgesloten dat er ook weer strengere
maatregelen moeten worden genomen. We leven dus in een onzekere tijd.
Deze onzekerheid is ook terug te zien in de aankondiging van sommige
activiteiten, waarbij dan uitdrukkelijk wordt vermeld: 'zodra het weer
mogelijk is’ of: ‘door de omstandigheden kunnen we nog geen datum
noemen’. In ieder geval staan alle activiteiten onder het voorbehoud dat de
regels m.b.t. corona het samenkomen mogelijk maken.
Natuurlijk hopen wij dat alle aangeboden activiteiten door kunnen gaan.
Door de toenemende vaccinatiegraad van de bevolking lijkt dat ook erg
waarschijnlijk. Maar zelfs als dat niet het geval zou zijn, is de uitgave van de
Kringwerkgids zinvol. Want het is een hoopvol teken voor het kerkelijk leven
‘in de Zak’ dat er zo veel kringen en koren zijn.
Ten opzichte van het afgelopen seizoen is het voorbereidingsteam dit jaar
personeel veranderd. Zo is pastor Wiel Hacking per 19 juni 2021 met
emeritaat gegaan. Wiel heeft samen met ds. Egbert Rietveld de film- en
maaltijdkring opgericht en jarenlang geleid. Voor zijn inzet willen we hem
hartelijk danken.
Gelukkig kon het voorbereidingsteam versterkt worden door ds. Evelien
Barendregt-Van Rietschoten. Evelien is als predikant verbonden aan de
Protestantse Gemeente te Heinkenszand. We zijn heel blij dat zij met ons
meewerkt.
Het aangeboden programma is heel divers. Naast activiteiten waarin het
gesprek en de gedachtewisseling op de voorgrond staan, wordt er in de
missionaire breigroep ook een beroep gedaan op manuele vaardigheden.
Koren en cantorijen bieden de mogelijkheid om iets voor het hele lichaam
te doen. Door te zingen worden namelijk de ademhalingsspieren versterkt
en krijgt het immuunsysteem een boost, waardoor je minder vatbaar wordt
voor bacteriën en virussen.
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Alleen al de verscheidene Bijbelkringen bieden een grote diversiteit.
De verschillen betreffen niet alleen de locatie en het tijdstip waar en
waarop deze plaatsvinden. Op een dieper niveau verschillen de kringen
ook in de manier, waarop een Schriftgedeelte benaderd wordt. In de
Bijbelgesprekskring Heinkenszand en de Bijbelkring Driewegen worden
teksten uit de Bijbel gezamenlijk gelezen. Daarna proberen de deelnemers
in een gesprek over de Bijbeltekst een brug te slaan naar het eigene leven
en naar deze tijd. In de kring over Jezus’ gelijkenissen in ’s-Heer Abtskerke
worden deze beeldverhalen gelezen met het oog voor de diepere lagen in de
tekst en in het beeld. Naast deze meer cognitieve benadering, waarbij de
deelnemers van gedachten wisselen, is er ook ruimte voor het meditatieve
lezen van de gelijkenissen, waarbij elke deelnemer voor zichzelf de tekst in
stilte door zich heen laat gaan.
Op een weer andere manier worden in een kring in Driewegen de
familieverhalen uit het Oude Testament benaderd. Bij het lezen van deze
vertellingen wordt namelijk gekozen voor een bepaalde invalshoek: de
‘contextuele’ benadering van de Hongaars-Amerikaanse gezinstherapeut
Ivan Boszormenyi-Nagy. Deze zienswijze helpt om te ontdekken hoe
onderhuidse vroegere conflicten en onuitgesproken toekomstverwachtingen
in families het gedrag van de Bijbelse personen beïnvloeden. En wat voor
mensen van toen gold, geldt ook voor ons vandaag. Want in de 21e eeuw na
Christus zitten wij als mensen niet anders in elkaar dan in de tijd van het
Oude Testament.
Een volstrekt andere benadering van Bijbelteksten biedt het Bibliodrama
dat in Nieuwdorp wordt aangeboden. Hierbij stappen de deelnemers als het
ware het Bijbelverhaal binnen, doordat iedereen in de huid van een Bijbels
personage kruipt. Vanuit hun rol ervaren de deelnemers aan den lijve wat
de Bijbelse figuren meemaken en beleven ze het verhaal zelf.
Verder zijn er nog een kring over geloof en duurzaamheid, een
gesprekskring over thema’s met betrekking tot zingeving, een kring over
levensbeschouwelijke onderwerpen, bijeenkomsten waarin een kinderresp. jeugddienst worden voorbereid, een toerustingsmiddag pastoraat,
een maaltijd- en filmkring alsmede diverse koffieochtenden. Wat al deze
verschillende activiteiten verbindt is dat ze ons geloof kunnen versterken en
de onderlinge gemeenschap kunnen bevorderen. We hopen dan ook dat veel
mensen van het aanbod gebruik zullen maken en dat het ons allen tot zegen
zal zijn!
Jörg Buller,
mede namens het voorbereidingsteam:
Evelien Barendregt-Van Rietschoten, Mathilde Meulensteen en Marjo Wisse

Vormgeving en druk: Peter van Buuren / Drukkerij Driedijk
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Eredienst & Pastoraat
GELOVEN MET KINDEREN – KINDERDIENSTEN
Jaarlijks wordt voor de regio een kinderdienst georganiseerd vanuit de
gemeenten Borssele, ’s-Heer Arendskerke, Lewedorp en Nieuwdorp.
Ook houden we sinds een paar jaar een paaswake viering speciaal voor
de kinderen. Deze wordt gehouden op stille zaterdag om 17.00 uur in
een van de deelnemende kerken. Een en ander wordt voorbereid in een
gezamenlijk overleg van de leiding van de kindernevendiensten van de
betrokken gemeenten. Omdat de activiteiten zich ook richten op de regio,
zijn belangstellenden uit de andere gemeenten van harte welkom om met
ons mee te denken en te werken. De eerste bijeenkomst waarin we plannen
smeden voor het seizoen 2021-2022 is op 9 september, 20.00 uur in de
protestantse kerk te Nieuwdorp. De kinderdienst 2022 zal zijn op 13 februari
2022 in de Protestantse kerk te Lewedorp.
Contactpersoon: M.J. Wisse, telefoon 561322, e-mail: m.j.wisse@kpnmail.nl
Datum:
Tijd:		
Locatie:
Leiding:
Opgave:

Donderdag, 9 september 2021
20.00 uur
Protestantsekerk (Bethelkerk) te Nieuwdorp, Coudorp 1
ds. M.J. Wisse
M.J. Wisse, Mail: m.j.wisse@kpnmail.nl Tel.: 0113-561322
JEUGDDIENST
Op 15 mei 2022 wordt door gemeente Het Vierhuis in Borssele een
jeugddienst gehouden. Jongeren worden uitgenodigd om deze dienst
gezamenlijk voor te bereiden. De brainstormavond wordt gehouden op
donderdag 3 maart. Dan zoeken we een thema voor de dienst en bedenken
we hoe we dit thema gaan uitwerken in muziek, verbeelding en teksten.
Er wordt een muziekgroep samengesteld die uit jongeren bestaat en in de
dienst zal spelen. De niet-muzikanten houden zich bezig met de uitwerking
van woord en beeld. In onderling overleg worden verdere data afgesproken
waarop een en ander wordt voorbereid. Ook jongeren uit de andere
gemeenten zijn welkom bij de voorbereiding en / of de jeugddienst.

Datum:
Tijd:
Locatie:
Leiding:
Opgave:

Donderdag, 3 maart 2022 (breinstormavond)
19.30 uur
Slotstraat 63, ’s-Heer Arendskerke
ds. M.J. Wisse
M.J. Wisse, Mail: m.j.wisse@kpnmail.nl Tel.: 0113-561322
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TOERUSTINGSMIDDAG PASTORAAT: Leven met verlies en verdriet
Ieder jaar is er een toerustingsbijeenkomst voor ouderlingen,
bezoekmedewerkers en andere geïnteresseerden. Tot nu toe werden deze
bijeenkomsten in de avond gehouden, maar omdat de belangstelling van
de (meest oudere) bezoekers terugliep, komen we nu op de middag bij
elkaar. Spreker is Maaike van Dijke-van ’t Leven, geestelijk verzorger SVRZ.
Hieronder haar toelichting:
In het leven van mensen, jong of oud, worden verliezen geleden. Je verliest
geliefden aan het leven of door een overlijden. Je kunt je gezondheid
verliezen, je werk, je vertrouwen in mensen. Er zijn vele soorten van verlies
en er zijn even zoveel manieren hoe mensen omgaan met de geleden
verliezen. In mijn werk, de gesprekken die ik met bewoners, hun familie,
medewerkers en vrijwilligers heb als geestelijk verzorger is verlies een thema
dat vaak aan de orde komt. Ik heb mede door mijn jarenlange ervaring in
mijn werk als geestelijk verzorger en uit persoonlijke ervaringen geleerd, dat
luisteren en nog eens luisteren zeer helpend kan zijn als mensen worstelen
met hun gevoelens rondom verlies. En dat is niet gemakkelijk. Het heeft
veelal te maken met hoe je vroeger geleerd hebt om te gaan met verliezen
en het is ook spannend om door te vragen naar de emoties die daarmee
gepaard gaan. Ik heb zelf persoonlijk veel geleerd van Manu Keirse, een
bekende psycholoog en rouwdeskundige uit Vlaanderen. Zijn boek ‘Helpen
bij verlies en verdriet’ is zeer toegankelijk en eigenlijk onmisbaar voor wie
rouwt of voor wie anderen in een privé situatie of op het werk wil bijstaan in
zijn of haar verdriet.
Op omroep Zeeland is een reportage te zien waarin hogeschooldocent
Luuc Smit Manu Keirse interviewt. Waardevol wellicht om te kijken als
voorbereiding op de bijeenkomst over ‘leven met verlies en verdriet’. Tijdens
de bijeenkomst hoop ík handvatten aan te reiken voor het werk in het
pastoraat en/of voor het persoonlijke leven. En gaan we samen in gesprek
en kunnen we onze eigen ervaringen met elkaar delen rondom helpen en
leven met verlies en verdriet.
Voor wie de documentaire wil bekijken, hierbij de link:
www.omroepzeeland.nl/tv/programma/370253636/Leven-met-verlies-enverdriet
Datum:
Tijd:
Locatie:
Leiding:
Opgave:

Donderdag, 24 februari 2022
14.00 uur
Petruskerk te ‘s-Heer Arendskerke, Torenring 2
Maaike van Dijke-van ’t Leven, Geestelijk verzorger SVRZ
M.J. Wisse, Mail: m.j.wisse@kpnmail.nl Tel.: 0113-561322
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Koor & Cantorij
CANTORIJ ’S-HEER ARENDSKERKE
Zodra het zingen in de kerk weer mogelijk is gaan we als cantorij weer
aan de slag om ons voor te bereiden op de diensten. Het zou fijn zijn als
er nieuwe mensen mee komen zingen. Er wordt soms gezegd: ‘ik kan niet
zingen’. Dat is juist een reden om mee te doen. Tot je verbazing zal je
ontdekken, hoe het werkt je ‘te voegen in het samen zingen.
Data:
Tijd:
Locatie:
Leiding:
Info: 		

Op maandag, zodra het weer mogelijk is.
16.00 – 17.00 uur
Petruskerk te ’s-Heer Arendskerke.
Stoffel Gunst
Stoffel Gunst. Mail: sgunst@hetnet.nl Tel.: 0113-563596
ZANGGROEP HOEDEKENSKERKE
Op ad-hoc basis zal de zanggroep in Hoedekenskerke onder leiding van Jos
Roelse haar medewerking verlenen aan de eredienst. Data en tijden worden
kenbaar gemaakt via ‘Kerkwijzer’.

Data:
Tijd:
Locatie:
Leiding:
Info:

Zie ‘Kerkwijzer’
Zie ‘Kerkwijzer’
Protestantse Kerk ‘De Ark’, Kerkstraat 32, Hoedekenskerke
Jos Roelse
Jos Roelse. Mail: roelse-rensen@hetnet.nl
CANTORIJ LEWEDORP
Aan de diensten in Lewedorp werkt een aantal keren per jaar de cantorij
mee. Deze staat onder leiding van Bert Alderliesten. Er wordt meestal
gezongen met pianobegeleiding, maar soms ook a capella. Er is geen vaste
regelmaat van repeteren. Voor een optreden wordt er drie tot vier keer
geoefend op de uit te voeren liederen.
Wie wil meezingen is altijd van harte welkom.

Data:
Tijd:
Locatie:
Leiding:
Info:

Drie tot vier keer voor een optreden.
Wordt per keer vastgelegd zoals het uitkomt.
Protestantse Kerk te Lewedorp, Zandkreekstraat 31
Bert Alderliesten
Bert Alderliesten. Mail: bert@alderliesten.com Tel.: 0113-612770
CANTORIJ NISSE / ’S-HEER ABTSKERKE
Na een jaar van stilte, gaan we nu toch langzamerhand denken aan een
doorstart. Maar we zullen ons als cantorij moeten herpakken. Het ritme is er
uit, het ritme dat we hadden van feest tot feest. En dat hebben we, denk ik,
allemaal gemist.
We gaan er alles aan doen om ons als cantorij voor te bereiden op de
vieringen van komende feestdagen.
De eerstvolgende viering volgens het oude ritme is die van Kerst. We hebben
dus alle gelegenheid om tot een plan te komen hoe we de draad weer op
kunnen pakken, of liever gezegd, hoe we op elkaar kunnen afstemmen,
zodat ieder die wil ook (weer) mee kan doen, als het zover is.
In ieder geval beginnen de repetitieavonden een week of vijf voor Kerst.
Ieder die mee wil doen is van harte welkom!
De leden van de cantorij worden op de hoogte gehouden via email.
Informatie krijgt u t.z.t. via ‘Kerkwijzer’.
U kunt ook mailen of bellen naar Gernan Schreuder.

Data:
Tijd:
Locatie:
Leiding:
Info:

Op dinsdagavond, in overleg.
19.00 – 20.00 uur
Zie ‘Kerkwijzer’
Gernan Schreuder
Gernan Schreuder. Mail: gerjaan@zeelandnet.nl Tel.: 0113-649714
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Bijbel & Spiritualiteit
BIJBELKRING DRIEWEGEN
Samen nadenken over een Bijbelgedeelte, met elkaar spreken, elkaar beter
leren kennen en samen bidden. In een informele sfeer waar ruimte is voor
iedereen. Een korte samenvatting van de Bijbelkring van de afgelopen
seizoenen. En waar we graag mee doorgaan!
We gaan verder waar we vorig seizoen zijn gestopt: ‘durf Daniel te zijn,
Jezus navolgen buiten je christelijke bubbel’. Hiervoor gebruiken we het
gelijknamige boekje van het Evangelisch Werkverband.
Data:
Tijd:
Locatie:
Leiding:
Opgave:

Dinsdag, 5 oktober, 2020; daarna 2 x per maand. De volgende data
worden samen met de deelnemers vastgesteld
20.00 uur
‘Achter de Kerke’, Van Tilburghstraat 27, Driewegen
Deelnemers (om beurten)
Willeke Verhage. Mail: willekevandorp@hotmail.com Tel.: 06-12310325
BIJBELGESPREKSKRING HEINKENSZAND
Samen eten was voor Jezus een deel van zijn missie. Door met hem te eten,
veranderden mensen. Aan tafel werd iets duidelijk van de wereld die hem
voor ogen stond.
Eten en drinken was belangrijk voor Jezus. Als er iets te vieren was, was hij
erbij. Veel mensen waardeerden de boeiende gesprekken die ontstonden. Als
Jezus maar niet zulke pijnlijke dingen zou zeggen. En als hij maar niet van
die rare mensen zou meenemen…
Een ‘veelvraat’ en een ‘dronkaard’ noemden tegenstanders hem.
Deze woorden zijn te lezen op de achterzijde van het boek ‘Eten met Jezus,
Bijbelstudies over maaltijden in Lucas,’ geschreven door Stefan Paas,
Gert-Jan Roest en Siebrand Wierda.
Samen lezen we elke bijeenkomst een verhaal, verdiepen ons erin en gaan
met elkaar in gesprek om een brug te slaan naar deze tijd en naar ons eigen
leven.

Data:
		
Tijd:
Locatie:
Leiding:
Opgave:

Donderdag 14 oktober en 18 november 2021,
20 januari en 17 februari 2022
19.30 – 20.45 uur
Dorpskerk, Dorpsstraat 71, Heinkenszand
Evelien Barendregt
Evelien Barendregt. Mail: dsevelienbarendregt@ziggo.nl. Tel.: 06-46882434
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RUZIE IN DE FAMILIE. Wat gebeurt er toch allemaal?
Je zou er zeker een soap over kunnen maken: het verhaal van Jakob
en Esau. Eerst troggelt Jakob van Esau het eerstgeboorterecht af. Dan
ontfutselt hij van hun blinde vader Isaak de zegen die voor Esau bestemd
was. Als Esau later zelf bij Isaak om de zegen komt vragen en hoort dat
die al aan Jakob is gegeven, besluit hij om Jakob te doden. Om niet het
slachtoffer te worden van Esau’s woede, moet Jakob naar het buitenland
vluchten…
De relatie tussen Jakob en Esau is ernstig verstoord. Dat geldt ook voor
menig relatie in onze eigen families. En wanneer we dat in ons eigen
familiekring niet zelf zo beleven, kunnen we het regelmatig ‘op afstand’
meemaken door naar ‘Het familiediner’ te kijken.
De familie is iets waarmee ieder van ons te maken heeft. Want iedereen is
een zoon of dochter. En misschien ook een vader of moeder en een opa of
oma. Iedereen is verbonden met het voor- en het nageslacht, met de mensen
‘van voorbij’ en de mensen die er nog maar net zijn of zelfs nog zullen
komen. Iedereen is dus verweven in een netwerk van relaties.
In elke relatie zoeken we naar een evenwicht tussen geven en nemen. Wij
mensen zijn namelijk aangelegd op wederkerigheid. We zijn erop uit om iets
terug te doen voor wat wij hebben ontvangen. Het is een diepgeworteld besef
dat iets dat je hebt ontvangen, ook weer tot iets verplicht. Als die balans
tussen geven en nemen verstoord raakt, zijn de gevolgen lang voelbaar. In
(destructief) gedrag, in relaties.
Dat is de theorie van Ivan Boszormenyi-Nagy (kortweg Nagy, uitgesproken
als Nodzj). In 1920 in Boedapest geboren, emigreerde Nagy na een
hoogleraarschap daar op dertigjarige leeftijd naar de VS. In zijn werk in
een psychiatrische kliniek hoorde hij veel verhalen over de patiënten en
hun families. Daardoor raakte hij er steeds dieper van overtuigd dat het
belangrijk was om familieleden te betrekken bij de behandeling van de
patiënten. Niet omdat hij – zoals veel anderen in die tijd – de ‘oorzaak’ of
‘schuld’ bij de familie wilde leggen, maar omdat hij de familie als mogelijke
bron van herstel zag. Dat is een belangrijk inzicht voor de zogenaamde
contextuele hulpverlening die hij samen met anderen heeft ontwikkeld.
Als je vanuit de contextuele benadering van Nagy kijkt naar de familie van
Jakob en Esau, bots je op onderhuidse vroegere conflicten en in het geheim
gekoesterde toekomstverwachtingen. Dat laat zien: de familiegeschiedenis
van iemand heeft een grote invloed op zijn of haar leven.
Op een drietal avonden zal vanuit de contextuele benadering gekeken
worden naar verhalen uit de geschiedenis van Jakob en Esau. Hoe gaan
deze tweelingbroers met elkaar om en welke rol spelen hun ouders bij het
conflict tussen hen? Gaat de spanning tussen Jakob en Esau misschien
terug op een ouder conflict?
Ik denk dat deze vragen niet alleen een interessant licht werpen op de
geschiedenis van Jakob en Esau. Misschien helpen ze ook om beter te
beseffen hoe groot de invloed van onze eigen familiegeschiedenis op óns
leven is.
Data:
Tijd:
Locatie:
Leiding:
Opgave:

Dinsdag, 9 november, 16 november en 23 november 2021
20.00 – ca. 22.00 uur
‘Achter de Kerke’, Van Tilburghstraat 27, Driewegen
Jörg Buller
Jörg Buller. Mail: jorgbuller@yahoo.com.br Tel.: 06-49717353
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ZOEK EERST HET KONINKRIJK VAN GOD
Jezus spreekt vaak over het koninkrijk van God. Dat doet hij in
gelijkenissen, omdat het koninkrijk iets is waarover we eigenlijk niet kúnnen
spreken. Tegelijkertijd benadrukt hij het belang ervan voor ons. ‘Zoek eerst
het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid en al het andere wordt je erbij
gegeven’, zegt hij in de Bergrede.
Als Jezus zijn toehoorders (ook ons) iets van het koninkrijk wil laten zien,
gebruikt hij beelden. In de Veertigdagentijd buigen we ons over een paar van
die gelijkenissen. We lezen ze gedetailleerd en met oog voor de diepere lagen
in de tekst en in het beeld. Meditatief lezen en stilte vormen onderdeel van
deze avonden.
Data:
Maandag, 7, 14, 21 en 28 maart en 4 april 2022,
Tijd:
19.30 - 20.30 à 21.00 uur
Locatie:
Consistorie van de Johannes de Doperkerk te ’s Heer-Abtskerke, Kerkring 2
Leiding:
ds. Marga Haas
Opgave:
Vóór 1 maart 2022 (Maar we horen het natuurlijk graag eerder als u
		
belangstelling heeft.) bij Bart van Hasselt.
		Mail: verhuur@kerksheerabtskerke.nl

BIBLIODRAMA
Het is spannend, verrassend, uitdagend om al spelend een Bijbelverhaal
van binnenuit te ervaren. Veel Bijbelverhalen kennen we, hebben we vaker
gehoord en gelezen. Maar hoe is het om het verhaal van binnenuit te
ervaren?
Iedereen kruipt in de huid van een Bijbels personage uit het verhaal en
beleeft het verhaal vanuit die rol. Zo stappen we met elkaar het Bijbelverhaal
binnen.
Het Bijbelverhaal wordt gevolgd, maar gekleurd met onze eigen vragen /
verhalen en ervaringen.
Bibliodrama daagt je als speler uit om je te verdiepen in de personage die je
aanneemt. Wat voor persoon was het en is het voor jou als speler? Hoe zie
en ervaar jij die persoon? Vanuit dat beeld gaan we met elkaar spelen.
We lezen op de avond zelf het Bijbelverhaal dat die avond centraal staat en
kiezen allemaal een eigen personage uit dat verhaal. En dan ontstaat het
spel en gesprek als vanzelf.
Al spelend kan het verhaal opnieuw betekenis krijgen door alle ervaringen in
het spel.
Data:
Maandag, 11 oktober en 1 november 2021
Tijd:
20.00 uur
Locatie:
Protestantse kerk (Bethelkerk) te Nieuwdorp, Coudorp 1
Leiding:
Mathilde Meulensteen
Opgave:
Mathilde Meulensteen. Mail: mathildemeulensteen@gmail.com.
		Tel.: 06-12380933
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Filosofie & Ethiek
GESPREKSKRING NISSE
Reeds een geruim aantal jaren bestaat genoemde gesprekskring met
wisselend aantal deelnemers. In het afgelopen seizoen kon slechts twee keer
in het najaar van 2020 bijeengekomen worden, in de winter van 2021 was
dit wegens de maatregelen niet meer mogelijk.
We hopen in het seizoen 2021-2022 op een voortgang van de Gesprekskring
Nisse.
Het thema zal zijn ‘Zingeving vanuit diepte’.
De eerste bijeenkomst, op woensdagmiddag 3 november, zal gaan over
het werk en het leven van Etty Hillesum. Haar bewogen teksten drukken
een doorleefd zoeken naar de goddelijke aanwezigheid in haar hart uit,
daarnaast mededogen en overgave aan het onontkoombare lijden dat
aangericht werd door het vernietigende omgaan van de nazi's (juist ook in
Nederland) met de Joden. In haar teksten geeft Etty Hillesum onder andere
woorden aan het ervaren van twee verschillende vormen van eenzaamheid,
naast andere diepe inzichten over mens zijn. Totdat ze uiteindelijk in 1943
van Westerbork afgevoerd werd naar Auschwitz.
In de tweede bijeenkomst, op woensdagmiddag 24 november, zal het leven
en werk van Dietrich Bonhoeffer (1906-1945) besproken worden. Bovenal
zijn bevlogen inspanning voor de medemens in de verdrukking naast zijn
werk als theoloog dat bovenal profetisch, poëtisch en eigentijds is. Op gezag
van Hitler werd hij op 9 april 1945 geëxecuteerd.
De vervolgbijeenkomsten zullen op woensdagmiddag 12 januari en 2
februari 2022 plaatsvinden. Actuele thema's met betrekking tot zingeving
zullen dan aan de orde komen. Indien het technisch mogelijk blijkt zal
een tekst ter voorbereiding van een bijeenkomst aan deelnemers digitaal
verstuurd worden. Of zal er een boek aanbevolen worden met een
toegankelijk aansprekende inhoud.
Een ieder die wil deelnemen aan deze bijeenkomsten is van harte welkom.
Data: :
Tijd:
Locatie:
Leiding:
Opgave:

Woensdag 3 november en 24 november 2021, 12januari en 2 februari 2022
13.00 – 15.30 uur
Koffiekamer van de Mariakerk te Nisse, Dorpsplein 49
Ko Vos
Ko Vos. Mail: jacobusvos50@gmail.com

GESPREKSKRING ’S-HEER ARENDSKERKE
In ’s-Heer Arendskerke is een regionale oecumenische groep die eens per
maand samenkomt om met elkaar artikelen van levensbeschouwelijke
aard uit kranten en / of tijdschriften te bespreken. Omdat de onderwerpen
per bijeenkomst worden gekozen, kunnen nieuwe deelnemers makkelijk
invoegen. De samenstelling van de groep is in de loop van de jaren
regelmatig gewisseld. Openheid en respect voor ieders mening zijn gebleven.
Nieuwe deelnemers zijn van harte welkom!
Data:
Dinsdag, 28 september, 19 oktober en 30 november 2021;
		
Dinsdag, 25 januari, 22 februari en 29 maart 2022
Tijd:		
14.00 uur
Locatie:
Slotstraat 63 ’s-Heer Arendskerke
Leiding:
Pastor G.H. Buijssen en ds. M.J. Wisse
Opgave:
M.J. Wisse, Slotstraat 63, 4458 BL ’s-Heer Arendskerke.
		Mail: m.j.wisse@kpnmail.nl.
		
Tel.: 0113 – 561322. Wie zich voor 15 september aanmelden, krijgen het
		
artikel dat in september wordt besproken toegestuurd.

- 11 -

GESPREKSKRING GELOOF EN DUURZAAMHEID
Behalve de coronacrisis heeft de wereld ook te maken met een klimaatcrisis
en misschien hebben die twee meer met elkaar te maken dan wij denken.
Veel mensen maken zich zorgen over de toekomst van de aarde en vragen
zich af wat zij zelf daaraan kunnen doen. En is het ook zo dat de Bijbel iets
over onze omgang met de schepping te zeggen heeft? Waar en hoe komen
geloof, Bijbel en groen leven samen?
De gesprekskring Geloof en Duurzaamheid is het afgelopen jaar vooral online actief geweest. We hopen dat we dit najaar weer fysiek bij elkaar kunnen
komen. We willen eco-theologische teksten lezen en elkaar inspireren groener te leven. Ook willen we nagaan of en hoe wij een adviesrol richting onze
kerken kunnen vervullen. Theanne Boer (diaken DEO) leidt de avonden, als
redacteur is zij betrokken bij diverse publicaties over dit onderwerp.
Er zijn vier avonden gepland en we kijken of we daarna in het voorjaar weer
verdergaan.
Data:
Tijd:
Locatie:
Leiding:
Opgave:

Dinsdag, 19 oktober, 2 november, 16 november, 30 november 2021
19.30 uur
Johannes de Doperkerk te ’s-Heer Abtskerke, Kerkring 2
Theanne Boer
Theanne Boer. Mail: theanne69@gmail.com

Maaltijd & Film

‘Panta rhei’, ‘alles stroomt’, zei de Griekse filosoof Heraclitus (ca. 540 –
480 v. Chr.). Je kunt niet twee keer in dezelfde rivier stappen. Heraclitus
gebruikte het beeld van de rivier waarschijnlijk om aan te geven dat de
gehele natuur voortdurend verandert (het stromende water) en toch stabiel
(de rivierbedding) is. De vorm blijft behouden ondanks onophoudelijke
interne veranderingen.
Dat geldt ook voor de kring Maaltijd & Film. Het beproefde recept van
samen eten en daarna een film bekijken, met aansluitend gesprek: dat is
als het ware de vorm die behouden blijft. Maar intern of - in dit geval beter –
daaromheen is alles anders geworden.
In de Kringwerkgids van afgelopen jaar werd al een personele verandering in
de leiding aangekondigd: nadat Egbert Rietveld zijn dienst in zijn gemeenten
in Zuid Beveland had beëindigd, werd Wiel Hacking in het afgelopen seizoen
als gespreksleider bijgestaan door Jörg Buller. Op 19 juni jl. heeft nu ook
Wiel afscheid genomen als pastoraal werker in het Samenwerkingsverband
Boven de Schelde. Daarmee bleef alleen Jörg over. Die heeft aangegeven
dat hij de kring zou willen voortzetten, mits iemand anders bereid zou zijn
om met hem mee te werken. Gelukkig heeft Nellie Alderliesten zich bereid
gevonden om deze taak op zich te nemen.
Behalve dat het leidingteam personeel is veranderd, is ook de locatie
gewijzigd. Nellie en Jörg hebben besloten om de maaltijd- en filmavonden dit
seizoen in de Protestantse kerk te Lewedorp te doen plaatsvinden. Dat heeft
allerlei praktische redenen. En wie weet trekt een verandering van plaats
ook weer nieuwe deelnemers aan.
Nellie en Jörg hebben een drietal films uitgekozen die zij – voorafgegaan door
een maaltijd – zouden willen laten zien.
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De eerste is 12 Angry Men (1957): Op de allereerste en de allerlaatste scène
na speelt de hele film zich af in een zeer kleine ruimte, de jurykamer van
een gerechtshof. Het verhaal is eenvoudig. Een tiener wordt beschuldigd
van de moord op zijn vader. De jury mag zich gaan beraden over de vraag
of hij schuldig is of niet. Als hij schuldig wordt bevonden, wacht hem zeer
waarschijnlijk de doodstraf. Bij de besluitvorming heeft elk jurylid zo zijn
eigen redenen waar hij zijn oordeel op baseert. Eén van hen is zich er
volledig van bewust dat hier een mensenleven op het spel staat. Hij hamert
er dan ook op dat er goed nagedacht wordt over het oordeel.
Hij heeft het gevoel dat er een luchtje zit aan de zaak en is vastberaden de
andere elf juryleden daarvan te overtuigen. …
De tweede film die Nellie en Jörg hebben uitgekozen is Babettes Feast.
Deze film uit 1987 speelt in het 19-eeuwse Denemarken. In een dorpje
aan de verlaten kust wonen Martina en Philippa bij hun vader in huis.
Hun vader is de stichter van een strenge piëtistische geloofsgemeenschap
en keurt elk aards genot af. Op een dag arriveert Babette, die de Franse
onrusten ontvlucht is, in het diep religieuze en geïsoleerde dorpje. De twee
zussen besluiten haar onderdak aan te bieden in ruil voor het verrichten
van huishoudelijk werk. Veertien jaar werkt Babette als hun persoonlijke
huishoudster. Op een dag krijgt ze het bericht dat ze de loterij gewonnen
heeft. Met het geldbedrag besluit ze de bevolking van het dorp op een enorm
feestmaal te trakteren. Het wordt een diner om nooit te vergeten….
Als derde hebben Nellie en Jörg de Deense film Festen (‘Het Feest’)
uitgekozen. Deze film is gemaakt volgens de regels van het manifest
Dogma95, waarin ten strijde wordt getrokken tegen de ‘technologische
storm die door de cinema raast’. De Dogma-filmers mogen geen decors,
kunstmatige belichting en rekwisieten gebruiken, ten gunste van een goed
script en ijzersterke acteurs.
Festen toont de afbrokkeling van een rijke familie tijdens de zestigste
verjaardag van vader Klingenfeldt. Meteen aan het begin van de feestdag
gaat het mis: de verloren zoon Michael duikt plotseling op in het afgehuurde
hotel. Deze herrieschopper werd verstoten omdat hij niet op de begrafenis
van zijn zus kwam. Zij pleegde kort geleden suïcide, en tijdens de
feestmaaltijd wordt duidelijk waarom. Oudste zoon Christian steekt een
speech af waarin hij het grote familiegeheim onthult, maar geen van de
tafelgenoten lijkt onder de indruk. Christian wordt hardhandig buiten de
deur gezet, maar het mag niet baten. De eerst zo hechte familiestructuur
ontaardt in een chaos…
Alle films bieden veel stof om over te praten. Het beloven dus niet alleen
gezellige en smakelijke, maar ook boeiende avonden te worden.
Data:		
Tijd:
Locatie:
Leiding:
Opgave:
Kosten:

Dinsdag, 12 oktober 2021 en 18 januari en 22 maart 2022.
18.00 uur: begin maaltijd; 19.00 uur – ca. 22.00 uur: film en gesprek
Protestantse kerk, Zandkreekstraat 31 te Lewedorp
Nellie Alderliesten en Jörg Buller
Noodzakelijk i.v.m. de maaltijd.
Het liefst één week voor elke maaltijd- & filmavond bij nellie@alderliesten.com.
€ 10,00 voor maaltijd en filmhuur.
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Breien & Borduren
MISSIONAIRE BREIGROEP HOEDEKENSKERKE
De breigroep komt eenmaal per 2 weken bij elkaar om te breien, te haken of
te borduren….
Wij doen dit voor anderen en hopen op deze manier een bescheiden bijdrage
te leveren om het verschil te maken voor mensen in andere delen van de
wereld.
Wij werken nog steeds voor een kraamkliniek in Gambia en voor de stichting
Zending over grenzen. Deze laatste is vooral actief in de Oost-Europese
landen.
In principe komen we bij elkaar
van september t/m mei, maar door
maatregelen i.v.m. het Covid19-virus is
dit tijdelijk gestopt. Hoe we verder gaan
is op dit moment nog niet duidelijk.
We hopen dat er binnenkort weer meer
mogelijk is, zeker wanneer steeds meer
mensen zijn gevaccineerd.
We gaan verder, wanneer dan ook, want
behalve dat we nuttig bezig zijn is er veel gezelligheid. We drinken samen
koffie, er worden zorgen gedeeld. Maar er wordt ook heel wat afgelachen!
De groep, die is ontstaan als een dorpskerk-ontmoeting, is uitgegroeid tot
een ontmoeting van gemeenteleden van de federatie ‘Rond de Zwake’. Zo
doen er mensen mee vanuit Oudelande, ’s-Heer Abtskerke, Nisse, Driewegen
en uiteraard Hoedekenskerke, zowel van het dorp als de kerk. En zelfs op
grotere afstand wordt mee gebreid. De ringen in de vijver worden steeds
groter. Wij zijn dankbaar dat mensen op afstand zich thuis willen inzetten.
Kom vooral eens een keer kijken, het is de moeite waard. De persoonlijke
contacten die ontstaan zijn zeer waardevol. En er is altijd een manier
waarop je kunt bijdragen.
Door omstandigheden kunnen we nog geen datum noemen.
Wij hopen tot ziens!
Data:		
		
Tijd:		
Locatie:
Leiding:
Opgave:
		

Op dinsdagen. De precieze data worden bekend gemaakt in ‘Kerkwijzer’.
De ‘vaste’ bezoekers ontvangen persoonlijk bericht.
10.00 - 11.30 uur
Consistorie van de PKN-kerk ‘De Ark’, Kerkstraat 32, Hoedekenskerke
Gerda Koemans en Marianne Bijkerk
Gerda Koemans. Mail: lkoemans@zeelandnet.nl
Marianne Bijkerk. Mail: mariannebijkerk@zeelandnet.nl
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Koffie & Koek
KOFFIEOCHTENDEN
Het zou zo mooi zijn als er een aantal mensen komend jaar eens op de
fiets of in de auto stappen en op de koffie komen in een ander dorp. Op
verschillende plekken is er regelmatig gelegenheid om elkaar te ontmoeten
bij de koffie.
Dit kan natuurlijk al breiend en handwerkend tijdens de ontmoetingen van
de breigroep in Hoedekenskerke (zie blz. 14).
Daarnaast is er iedere woensdagochtend in Nieuwdorp, in de Bethelkerk,
koffieochtend. Naast de vaste gasten zijn er altijd wel een aantal
dorpsgenoten of fietsers die even aankomen voor een kop koffie. Iedereen is
van harte welkom van 09.45 tot 11.30 uur.
Informatie bij Cobi Joosse, tel.: 06-20184095
In ’s-Heer Abtskerke bent u iedere tweede dinsdag van de maand welkom
in de Johannes de Doperkerk of consistorie. Van 10.00 tot 11.00 uur is
er koffie met wat lekkers met alle ruimte voor het delen van verhalen en
gedachten.
Informatie bij Nel de Jonge, tel.: 0113 - 603891 Of kom gewoon een keer
langs.
In Oudelande zal er een paar keer per jaar een koffieochtend georganiseerd
worden. De data komen te zijner tijd in de ‘Kerkwijzer’. Voor informatie kunt
u bij Mathilde Meulensteen terecht. Tel.: 06-12380933.
In Driewegen bent u welkom in het Kerkcafé op elke derde dinsdag van de
maand. We beginnen op 21 september om 10.00 uur in ‘Achter de kerke’,
Van Tilburghstraat 27.
Onder het genot van een kop koffie en iets lekkers zitten we gezellig bij
elkaar. Een enkele keer spreken we voor de volgende bijeenkomst een
bepaald programma af; bijvoorbeeld dat we het dan over een specifiek
onderwerp hebben of dat een van de deelnemers foto’s van zijn of haar
vakantiereis laat zien. Naast kerkleden zijn ook welkom wie niet bij onze
gemeente zijn aangesloten.
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