2017 / 500 JAAR PROTESTANT

Estafette
‘Als een lopend vuur’

THEMA:
PROTESTANTSE LEVENSKUNST

2017: 500 JAAR PROTESTANT
In 2017 bestaat het protestantisme 500 jaar. Veelkleurig, dynamisch
en actueel; waard om samen te vieren. Naast en met verschillende
kerkgenootschappen en oecumenische organisaties herdenkt en
viert de Protestantse Kerk in Nederland de Reformatie.
Van 21 oktober 2016 tot 31 oktober 2017 vieren we dat 500
jaar geleden een vernieuwingsproces begon, dat de kerk en de
wereld fundamenteel heeft veranderd.
In de campagne 2017: 500 jaar protestant staan de vele kanten
van het protestantisme centraal. Tijdens de campagne-estafette ‘Als
een lopend vuur’ komt elke maand een ander thema aan bod,
uitgewerkt door de verschillende provincies. De estafette is in
Limburg begonnen; in augustus 2017 is Zeeland aan de beurt.
Augustus 2017 – Zeeland
Protestantse levenskunst

De kunst om iets van het leven te maken is de kunst het leven te
ontvangen uit Gods hand.

VOORWOORD
Op 31 oktober 2017 is het 500 jaar geleden dat Maarten Luther zijn 95 stellingen
vastspijkerde aan de deur van de slotkerk te Wittenberg. Deze haast mythische
gebeurtenis en de uitwerking hiervan, wordt vaak gezien als het begin van de
Reformatie en van wat we nu ‘protestantisme’ noemen: een
vernieuwingsproces dat de kerk en de wereld heeft veranderd.
In 2017 staan we hierbij stil en kijken we vooruit. Naast en met
verschillende kerkgenootschappen, oecumenische organisaties en
gelegenheidscoalities herdenkt en viert de Protestantse Kerk in Nederland 500
jaar protestantisme.
Een van de activiteiten is een estafette met als titel ‘Als een lopend vuur’,
door alle provincies van het land. Elke provincie heeft een eigen thema gekregen
om één aspect van het veelkleurige protestantisme te belichten. Elke maand van
oktober 2016 tot en met oktober 2017 is een van de provincies aan de beurt. Bij
deze estafette hoort een kaars die als een licht door heel Nederland, van
provincie naar provincie wordt doorgegeven. Bij de kaars hoort een koker; van
elke provincie zit er in deze koker een stelling.
In augustus 2017 is dat Zeeland. Onze provincie heeft als thema:
levenskunst. Op vier plekken in onze provincie zijn werkgroepen enthousiast aan
de slag gegaan om een mooi programma te maken. U leest er alles over in dit
boekje. U kunt tentoonstellingen bezoeken, u laten verrassen door kunst en een
bonte geschiedenis van typisch protestantse voorwerpen, of lekker fietsen door
het landschap van de Bevelanden tijdens een kerkenpadtocht, picknicken bij het
beeld van Valerius in Veere, en nog veel meer.
Kom, doe mee, laat u verrassen en inspireren door wat (kleine) protestante
gemeenschappen vandaag de dag vieren en beleven aan hun geloof, dat hun
helpt te leven, elke dag.
De kunst om iets van het leven te maken is de kunst het leven te
ontvangen uit Gods hand. Dat is protestantse levenskunst in een notendop.
Namens de werkgroepen,
Gerrit Klein (van 1998 tot 2017 predikant in Zeeland)
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PROGRAMMA
5 – 6 AUGUSTUS 2017
HOEK / ZEEUWS-VLAANDEREN

De invloed van de Reformatie op Zeeuws-Vlaanderen
Zaterdag 5 augustus is er in Hoek volop aandacht voor de reformatie. We
kijken terug op de invloed van dit belangrijke vernieuwingsproces dat 500 jaar
geleden gaande was.
Hoe heeft de reformatie invloed gehad op Zeeuws-Vlaanderen?
Wat is daarvan vandaag nog te zien?
Door de Protestantse Kerk in Nederland is er een estafette georganiseerd,
met als titel ‘Als een lopend vuur’.
In Zeeland wordt de estafette geopend in de kerk van de Protestantse
gemeente te Hoek door ds. Karin van den Broeke uit Wissenkerke, preses van
de synode van de Protestantse Kerk in Nederland.
Tijdens deze opening zal er aandacht zijn voor de kaars en de koker met de
stellingen.

10.00 uur luiden van de klok
11.00 uur officiële opening door ds. Karin van den Broeke
Daarna vertelt Piet de Blaaij van het Streekmuseum Axel naar aanleiding van
de Reformatie over de oorsprong van Zeeuws-Vlaanderen.
Vervolgens zal er vanuit de kerken en parochie stil gestaan worden bij de
samenwerking zoals die er nu is tussen de verschillende kerkgenootschappen
en hun visie op de toekomst.
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Bij de opening van deze dag verleent een gelegenheidskoor o.l.v. Piet
Hamelink medewerking, waarbij het speciaal voor dit feestelijke jaar
geschreven ‘Lutherlied’ gezongen zal worden.
Geniet deze dag vanaf omstreeks 11.45 uur van o.a. een expositie van kunst
rondom de Bijbel, Expo Biblica, in de gereformeerde kerk (vrijgemaakt), een
expositie van ‘Kunst van eigen bodem’ in de kerk van de protestantse
gemeente en een schilderworkshop o.l.v. Addie de Bree.

De kerk van de protestantse gemeente (l.) en de gereformeerde kerk (vrijgem.; r.) van
Hoek.

Ook is er een wandelroute over het dorp langs de (voormalige) kerkgebouwen
en andere bezienswaardigheden. Deze wandelroute kan gemaakt worden op
eigen gelegenheid aan de hand van een route met foto’s en uitleg.
15.30 uur Afsluiting
Van harte welkom!! Voor verdere inlichtingen: ds. Johan Harmanny tel. 0115851865, mw. Nelly Mol 0115-441282 of mw. Cor-Elli de Bruijn 0115-617011.
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Vrijdag 13 oktober komen verhalenverteller Kees Posthumus en accordeonist
Juul Beerda naar Hoek met de voorstelling ‘Kom naar voren’. Een
afwisselende, muzikale voorstelling ter gelegenheid van de viering van 500
jaar protestantisme.
Deze voorstelling werd op 31 oktober 2016 voor het eerst gespeeld tijdens de
opening van ‘500 jaar protestantisme’. Bekende en minder bekende helden
en heldinnen van de Reformatie vertellen hun verhaal, aan de hand van
een origineel voorwerp uit die tijd.
In tekst en beeld, begeleid door de klanken van een accordeon, komen de
historische personen tot leven. Historisch verantwoord gaat spannend samen
met een actuele spits.
Wie kunt u verwachten?
• Professor Spijbels, conservator van de
tentoonstelling.
• Catharina van Bora, echtgenote van de grote
Maarten Luther.
• Johannes Calvijn, reformator uit Geneve.
• Philipp von Hessen, Duitse protestantse vorst die opkwam voor de vrijheid
van godsdienst.
• Hendrik de Bakker, broer van Jan de Bakker, de eerste martelaar van de
reformatie in Nederland, gewurgd, opgeblazen, verbrand.
• Menso Alting, predikant van een vluchtelingengemeente in het Duitse
Emden.
• Hendrina Oosterink, meid van de pastoor te Borne.
• Christoffel Plantijn, de grote Antwerpse drukker van de Reformatie.
• Menno Simons, voormalig priester, voorman van de doopsgezinden.
• Arminius, geleerde, voorman van de remonstranten.
• Hans Luther, zoon van Maarten en Catharina.
Zondag 29 oktober, Hervormingsdag, is er in veel kerken in ZeeuwsVlaanderen een dienst met één gemeenschappelijke liturgie.
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Groet uit Vlaanderen
In de deelgemeente Sint-Maria-Horebeke in Vlaanderen ligt het dorpje
Korsele, een van de weinige plaatsen in Vlaanderen waar het protestantisme
sinds de Reformatie ononderbroken aanwezig is geweest. Vanwege de
historische uitruil met Zeeland (m.n. Zeeuws-Vlaanderen, maar ook
Walcheren/Veere) om elkaars protestanten c.q. katholieken met rust te laten,
is aan Maria-Horebeke gevraagd een bijdrage te leveren voor de
internationale kerkdienst in Veere; zie p. 6 en 7. Dit doen zij in de vorm van
een ‘groet uit Vlaanderen’.
Een dichter uit de negentiende eeuw groette aldus onze protestantse gemeente:
Een nederige toren —
Maria-Hoorebeek —
Vertoont zich: — een ketterstoren,
Ach! de eenige in gansch de streek !
De Geuzenhoek bevat nog
Twee honderd geuzen. — Gegroet,
Gegroet! trouw overblijfsel
Van 't roemrijk Geuzenbloed!
Dat trouw overblijfsel telt vandaag iets minder dan de tweehonderd zielen die
Vuylsteke destijds telde. Maar beschouwt zich nog steeds als afstammelingen van
de geuzen uit de zestiende eeuw. Dat een protestants ‘eiland’ op het Vlaamse
platteland zich midden in een vijandige omgeving wist te handhaven tot op heden
is voor een goed deel te danken aan de nabijheid van geloofsbroeders en -zusters
uit Zeeland, en dan vooral uit Zeeuws-Vlaanderen. Een noodkreet of een vraag om
steun uit de Vlaamse Ardennen bleef zelden of nooit onbeantwoord.
Toegegeven: rechtstreekse relaties met Veere zijn er nauwelijks te vinden. Of het
zou moeten zijn dat bosgeuzenkapitein Jacob Blommaert, een streekgenoot van
ons, ooit in Veere onderdak vond toen de Spanjaarden hem achterna zaten.
Meer bekend bij ons is de beroemde inwoner van Veere, namelijk Adriaan Valerius;
liederen uit zijn Gedenck-Clanck weerklinken nog af en toe in onze kerk. Gelukkig is
het land dat God de Heer beschermt!
Misschien zingen we een van die liederen op het moment dat in uw kerk de
feestelijke herdenkdienst aan de gang is en deze tekst weerklinkt. In Horebeke zijn
we dan bezig het Geuzenfeest, voorheen de Zendingsdag, te vieren, naar schatting
het 114de. En dan is het alle hens aan dek voor het trouw overblijfsel! Een
delegatie naar Veere sturen wordt moeilijk. Daarom: gegroet uit de Geuzenhoek,
en een fijne dienst gewenst.
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12 – 13 AUGUSTUS
VEERE / WALCHEREN

Gastvrijheid als levenskunst
Zaterdag 12 augustus
12.30 – 14.30 uur: een ‘Reformatie’-picknick aan
lange tafels op het gras bij het beeld van Valerius. >
Iedereen is welkom!, zelf boterhammen
meenemen, Luthersoep en Lutherbier zijn ruim
voorhanden.
Centraal middelpunt is ‘de’ deur.
Stellingenspel. Misschien komen Maarten Luther
en Catharina van Bora wel langs.
13.00 uur (ca.): zingen rondom Valerius met het
carillon; er is een videoverbinding met de stadsbeiaardier, David van der Vlies.
14.30 uur: opening tentoonstelling van drie kunstenaars over protestantse
levenskunst: schilderijen over liederen uit het Liedboek, hoedjes (vanwege de
associatie met ‘refo’s’) en textiele werken, deels geïnspireerd op
kerkelijke/liturgische gewaden en met symbolische en religieuze elementen.
Tot en met 9 september is de tentoonstelling dagelijks te bezoeken.
19.30 – 21.30 uur: cabaretavond met Rob Favier.
Zondag 13 augustus: 10.00 uur: meertalige (zang-)kerkdienst.
Groet uit Sint-Maria-Horebeke (Vlaanderen); videoboodschap uit Veere’s
zusterstad Culross (Schotland). De kerk van Culross bestaat in 2017 800 jaar.
Uiteraard ontbreken de Lutherliederen niet.
Meertalige kerkdienst om ‘gastvrijheid’ te vieren
De Kleine kerk heeft een Grote geschiedenis. Vele gelovigen van verschillende
nationaliteiten hebben hier gekerkt. In de 19de eeuw bleven door de
Afscheiding en Doleantie in Veere twee kerken over. Vanaf 1995 zijn de
Hervormde Gemeente en de Gereformeerde Kerk van Veere in een federatie
samengegaan als Samen-op-Wegkerk, thans Protestantse Gemeente Veere.
In vorige eeuwen echter, waren er door de vele handelscontacten van Veere
en vluchtelingenstromen, diverse bevolkingsgroepen met wortels in het
buitenland. Deze mensen wisten zich welkom in onze stad en werden in staat
gesteld hun eigen kerkgenootschap te stichten. Zo waren er een Schotse,
Waalse en Lutherse kerk.
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Veel protestantse kerkgenootschappen in Veere
In 1572 kwam Veere in handen van de Oranjegezinden en werd de Grote Kerk aan de
hervormden toegewezen. De pastoor van Veere, Johannes van Miggrode, was tot het
protestantisme overgegaan en werd de eerste predikant. Veel kerkelijke goederen werden
verkocht. Het koor was niet langer van liturgisch belang en daarom werden schip en
transept (‘Grote Kerk’) door middel van een muur afgescheiden van het oude driebeukige
hallenkoor aan de oostzijde (‘Kleine Kerk’), en zijn beide bouwwerken in gebruik genomen
voor de erediensten van de Nederduits Hervormde gemeente. De middenbeuk van de
Grote Kerk werd preekkerk, het transept en de zijbeuken wandelkerk. De voormalige
sacristie werd consistorie (de lage aanbouw in de zuidhoek).
Ook in de Kleine Kerk werd door de hervormden gekerkt, nl. ’s middags. Vanaf kort
na de Reformatie tot ver in de achttiende eeuw waren er maar liefst vier hervormde
predikanten in Veere werkzaam. Het driebeukige gebouw kreeg echter ook andere
bestemmingen. Het kon gemakkelijk in drieën worden opgedeeld. Zo werd ruimte geboden
voor de godsdienstoefeningen van de Schotten, de Waals-gereformeerden en de
Lutheranen.
De noordelijke beuk werd in 1578 ter beschikking gesteld aan de gemeenschap van
Schotse kooplieden. Omdat de Schotse presbyteriaanse gemeente nog niet de beschikking
had over een predikant, werd het hele koor tijdelijk voor opslag verhuurd aan de firma De
Moucheron, een van de oprichters van de Veerse Compagnie, een voorloper van de VOC. In
1613 werd de noordelijke beuk van de Kleine Kerk fysiek afgescheiden door middel van een
muur, waarna deze voor de Schotse kerkdiensten in gebruik werd genomen. Na de
opheffing van de voorrechten voor de Schotten in 1799 kreeg de Lutherse gemeente de
beschikking over de noordbeuk.
De midden- en zuidelijke beuk zijn bewaard gebleven en worden momenteel als
kerkgebouw gebruikt door de PKN. Na de Reformatie werden hier zoals gezegd de
Hervormde middagdiensten gehouden. Ook mochten de Waals-gereformeerden er 's
ochtends gebruik van maken. De Waalse gemeente was in 1685 gesticht, als gevolg van de
toestroom van Franssprekende vluchtelingen vanuit Frankrijk en de Zuidelijke Nederlanden
na de herroeping van het Edict van Nantes. Vanaf het eind van de 18de eeuw nam het
ledental van de Waalse kerk gestaag af (veel voormalige vluchtelingen waren inmiddels
overgegaan tot de Nederlandse Hervormden); vanaf 1813 werden er geen kerkdiensten
meer gehouden.
In de tijd dat Veere stapelhaven was voor Schotse goederen, kreeg de Schotse
gemeenschap allerlei privileges. De kooplieden en hun families stichtten in Veere de
eerste ‘kirk’ in het buitenland die direct gekoppeld was aan The General Assembly van
The Church of Scotland. De eerste predikant, Alexander MacDuff, werd in 1614 benoemd.
De Franse tijd bracht een eind aan de Schotse handel en de Schotse gemeenschap heeft
langzamerhand Veere verlaten. In 1799 werd de Schotse kerkgemeenschap opgeheven
en in 1837 werd hun ‘kerk’, de noordbeuk, gesloopt. Hier staat nu het glazen
ingangsportaal. De historische band met Schotland wordt nog levend gehouden, banden
met Lutheranen en Eglises Wallonnes in den vreemde zijn er helaas niet meer.
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Rob Favier staat bekend om zijn
unieke en eigenzinnige manier van
optreden: een mengeling van
liedjes en verhalen, waarbij hij zijn
publiek op humoristische wijze
confronteert met zijn kijk op God,
zichzelf en de mensen om hem
heen. Zijn muziekstijl laat zich niet
gemakkelijk omschrijven. Het
repertoire varieert van pop tot luisterliedjes tot cabaret of iets daar tussenin.
Faviers – uitsluitend Nederlandse – teksten worden geprezen om hun
poëtische zeggingskracht en taalkundige spitsvondigheid. Humor en
kwetsbaarheid zijn terugkerende thema’s in zijn werk. Rob Favier is
authentiek, wordt persoonlijk en weet hierdoor altijd verbinding te maken
met zijn publiek.
De programma’s van Rob Favier bestaan uit een mengeling van liedjes en
verhalen waarbij het humoristische aspect duidelijk aanwezig is. Toch doet
dat geen afbreuk aan de diepe bodem die zijn teksten vrijwel altijd hebben:
het zoeken naar datgene wat echt waardevol is, wat zin geeft aan je dagelijks
leven, een plaatsje vinden als gelovig mens in de moderne maatschappij. Er
wordt over het algemeen veel gelachen, maar ook grondig nagedacht.

Jeltje Hoogenkamp-Jansen, geboren in
1946 in Sneek, werd opgeleid aan de Gerrit
Rietveldacademie Amsterdam. Ze exposeert
meestal in de openbare ruimte (ziekenhuis,
universiteit, bibliotheek - vooral kerkelijke
gebouwen) en bij voorkeur rondom een
thema, zoals Het Zonnelied van Franciscus
van Assisi, de werken van barmhartigheid, de
40-dagen-tijd, advent (geboortestaties), de
Tien Geboden, etc. In Veere exposeert ze
tien schilderijen die geïnspireerd zijn op
liederen uit het Nieuwe Liedboek.
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Hanny Mallekote is hoedenontwerper
en eigenaar van atelier Hoed Gezien, in
Veere geen onbekend gezicht door haar
etalage in de Kapellestraat en als
medeorganisator van Open Atelier
Veere. Ze volgde opleidingen in textiele
werkvormen en in het hoedenvak
opleidingen en masterclasses in binnenen buitenland. Ze exposeert regelmatig
in openbare gebouwen, galeries en musea.
Hanny maakt hoeden met een vleugje humor naar eigen ontwerp.
Kenmerkend zijn de strakke lijnen waarvan de vorm steeds verandert door de
manier waarop je ertegen aankijkt. Ze houdt van ambachtelijke technieken en
het herhalen van vormen en kleuren.
De tijd dat iedereen een hoed droeg ligt achter ons. Jammer, want het was
toch een mooi gezicht, vooral het samengaan met de mutsen van de
Walcherse boerinnen. Met de tentoonstelling in Veere brengt Hanny de hoed
weer terug in de kerk en proeven we met wat verbeeldingskracht de sfeer van
weleer maar met de kleur en flair van nu. (foto Mieke Wijnen)

Marijke Leertouwer maakt textielkunst en assemblages met applicatie
van symbolische en religieuze elementen die
meegebracht zijn uit verre oorden. Kleine
souvenirs, zogenaamde ‘objets trouvés’, die hun
weg vonden naar het atelier. Sleuteltjes, kruisjes,
amuletten en knoopjes. Vervlogen herinneringen
onder glazen stolpen. Herinneringen en oude
verhalen die in Marijkes atelier in Veere gastvrij
onthaald worden.
Reis mee naar geheime werelden. Het is aan de
toeschouwer om alle deeltjes tot één geheel te
vormen en het individuele verhaal te ervaren.
Marijke heet iedereen welkom in de mysterieuze
werelden onder glas.
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19 – 20 AUGUSTUS
GOES / DE BEVELANDEN

Langs het kerkenpad van onze voorouders
Elk dorp had ze vroeger, van die paadjes langs de akkers en de weiden. Zoals
in Heinkenszand bijvoorbeeld, waar zo’n paadje in 1688 zomaar een keer in de
plaatselijke archieven voorkomt. Het was niet alleen een pad dat men
gebruikte om zondag naar de kerk te gaan. Kinderen liepen erover naar
school. De bakker nam het paadje om zijn buiten het dorp woonachtige
klanten te bezoeken. Hier en daar kruiste het pad een sloot. Geen probleem:
een welwillende grondeigenaar had er een vlonder overheen gelegd.
Een pad naar de kerk voor het buiten het dorp woonachtige gemeentelid.
Doorgaans door de vrije natuur. Vogels nestelden in de bomen en in de hoog
opgaande struiken langs het pad. Samen wandelen naar Gods Huis, want
velen maakten er gebruik van. De meeste van deze zand- of grintweggetjes
zijn nu verdwenen. Hier en daar ondernam men in de jaren negentig van de
vorige eeuw nog wel eens een poging om zo’n pad in oude luister te
herstellen, meestal tevergeefs.
Op de Bevelanden hebben
we er ter gelegenheid van
de herdenking van 500 Jaar
Reformatie met een
knipoog een motto van
gemaakt. Niet Langs het
Tuinpad van mijn vader,
maar Langs het Kerkenpad
van onze voorouders.
Programma
Bijna alle kerken op Noord- en Zuid-Beveland doen op 19 augustus 2017 aan
de activiteiten mee, de één wat uitgebreider dan de ander en die van Yerseke
koppelt er de jaarlijkse Mosseldag aan, maar zoveel mogelijk is gestreefd naar
‘elck wat wils’.
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Zo zijn er:
op Zuid-Beveland
in Goes
- rondleidingen door de Grote Kerk en in de Katholieke Maria Magdalenakerk,
aan de Singelstraat
- middagpauzeconcert om 13.30 uur op het Marcussenorgel in de Grote Kerk
- rondleidingen langs verdwenen kerken in de binnenstad - op aanvraag
- om 20.00 uur feestelijk orgelconcert op het Marcussenorgel in de Grote Kerk
door stadsorganist Arno van Wijk, onder meer met muziek uit de tijd van
Luther
Arno van Wijk bij het orgel in de Grote of Maria Magdalenakerk
te Goes.

in Kloetinge
- rondleidingen in het kerkgebouw op het Geertesplein
- tijdens de middag lezing over Bach en Luther in samenwerking met
boekhandel De Koperen Tuin
- orgelbespeling door Mariëtte Everse
in Wilhelminadorp
- openstelling en bezichtiging van het kerkgebouw aan de Brugstraat 12
in Kattendijke
- openstelling en bezichtiging van het kerkgebouw aan de Dorpsstraat
in Wemeldinge
- openstelling en bezichtiging van het kerkgebouw aan de Kerkweg
in Kapelle - Biezelingsestraat
- openstelling en bezichtiging van de Koptische Kerk
in Kapelle - Kerkplein
- rondleidingen en tentoonstellingen over Luthers 95 stellingen, oude Bijbels
en fototentoonstelling over het kerkgebouw
- orgelbespeling door Kees van Eersel van 15.45 - 16.30 uur
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Kees van Eersel achter het orgel in de Grote of
Maria Magdalenakerk te Goes.

in Hansweert/Schore
openstelling en bezichtiging van het
kerkgebouw aan het Nieuwe Kerkplein te
Schore
in Yerseke
- openstelling van het kerkgebouw aan het Kerkplein. Eigen programma in
verband met Mosseldag

in Waarde
- openstelling en gelegenheid tot bezichtiging van het kerkgebouw aan de
Raadhuisstraat
- orgelbespeling door Kees van Eersel van 15.00 - 15.30 uur
in 's-Gravenpolder
- openstelling en gelegenheid tot bezichtiging van het kerkgebouw aan de
Bosseweide
in Baarland
- openstelling en gelegenheid tot bezichtiging van het kerkgebouw aan de
Slotstraat
in Hoedekenskerke
- openstelling en gelegenheid tot bezichtiging van het kerkgebouw aan de
Kerkstraat
- orgelbespelingen en tentoonstellingen
in Kwadendamme
- openstelling en bezichtiging van de R.K. kerk aan de Johan Frisostraat
in ’s Heer Abtskerke
- openstelling en bezichtiging van de kerk aan Kerkring
in Nisse
- openstelling en bezichtiging van de kerk aan het Dorpsplein
in Driewegen
- openstelling en bezichtiging van de kerk aan de Van Tilburghstraat
- orgelbespelingen
in 's-Heer Arendskerke
- openstelling en bezichtiging van de kerk aan de Torenring
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Op Noord-Beveland
in Wissenkerke
- openstelling en bezichtiging van het kerkgebouw aan de Hoofdstraat
- orgelbespeling op beide historische orgels door Kees van Eersel van 13.30 14.15 uur
in Kortgene
- openstelling en bezichtiging van het kerkgebouw aan de Hoofdstraat
- orgelbespeling door de heer Tazelaar
De Koptische kerk van Kapelle, tot 2013 (de vorming van
de PKN) huisvesting van de gereformeerden.

Deze dag is gekoppeld aan de jaarlijkse
kerkenpadroute op Zuid-Beveland, die een aantal
kerken houdt en waarbij ook een tweetal roomskatholieke kerken, die van Goes en die van
Kwadendamme kan worden bezocht, net als de
Koptische Kerk in Kapelle.

Voorbeelden van routes zijn:
1. Goes, Wilhelminadorp, Kortgene, Wissenkerke, – terug naar Zuid-Beveland – 's Heer
Arendskerke – Nisse – Driewegen – Hoedekenskerke – Baarland – Kwadendamme –
's-Gravenpolder – Goes.
2. Goes – Kloetinge – Kattendijke – Wemeldinge – Kapelle – Yerseke – Waarde – Schore –
's-Gravenpolder – Goes
Maar u kunt natuurlijk ook uw eigen route samenstellen!

De activiteiten worden meestal gehouden van 11.00 - 16.00 uur.
Voor meer informatie over het Bevelandse programma: Dhr. Allie Barth,
dnabarth@zeelandnet.nl.
Voor meer informatie over de Reformatie op de Bevelanden:
https://pkn-gravenpolder.nl/wpcontent/uploads/2017/01/ReformatieBevelanden.pdf
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Het Lutherbier

Catharina van Bora, de vrouw van Luther zorgde voor het gezinsinkomen en
baatte onder meer een brouwerij uit, zodat Luther, inwonende studenten en
gasten, niets te kort kwamen. Speciaal voor het ‘Reformatie’-jaar is er speciaal
bier gebrouwen.
Het Lutherbier heeft een mooie amberkleur, kleine koolzuurbellen, niet te
veel, er ontstaat een redelijk fraai schuim.
De smaak is bijzonder, mede door de appeltoevoeging aan de wort. De appel
proef je niet heel expliciet maar heeft wel een duidelijk onderscheidend bier
opgeleverd. Er zit een typisch bittertje in en, in het nu nog jonge bier, een
frisse fruitige prikkeling. Het bier hergist op de fles en gaat zich nog verder
ontwikkelen.
Het Lutherbier is onder meer verkrijgbaar tijdens de picknick in Veere op 12
augustus.
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26 – 27 AUGUSTUS
BROUWERSHAVEN / SCHOUWEN-DUIVELAND

Een inkijk achter de muren
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Zaterdag 26 augustus: 10.45 - 12.00 uur: de Commissaris van de Koning drs.
J.M.M. Polman bezoekt Brouwershaven. Hij zal een kort openingswoord
spreken en verricht een openingshandeling.
Voor meer informatie over het Brouwershavense programma:
Dhr. Jan Heuseveldt, jheusev@zeelandnet.nl.

Van Brouw naar Bru - De kerk draait door
Er is in protestants Nederland sinds de Tweede Wereldoorlog ontzettend veel
veranderd. De wereld van toen is er niet meer. Het gezinsleven is anders, de
kerkdiensten hebben een andere sfeer, er klinken nieuwe liederen. In de
Gereformeerde Kerk van Bruinisse ofwel ‘het Kerkje onder d’n Diek’
(Noorddijk 4) wordt in de zomermaanden het programma ‘De kerk draait
door’ gepresenteerd waarin kerkmusicus en aanstaand theoloog Mar van der
Veer in gesprek gaat met geïnspireerde gasten uit Schouwen-Duiveland en
omgeving over hun activiteiten van kunst, politiek, muziek en geloof. Op
donderdag 31 augustus zal het gehele programma in het teken staan van
veranderingen in het protestantse kerkelijk leven. Met bijzondere gasten
worden herinneringen aan vroeger opgehaald, de kerkdiensten, het zingen bij
het huisorgel, het leren van psalmversjes op school, het boekje van de
catechisatie, zondagschool en nog veel meer. Met begeleiding van een
harmonium zullen bekende liederen van lang geleden met elkaar gezongen
worden. Hoe hebben de mensen de veranderingen in kerk en huis ervaren?
Wat hebben we gewonnen, maar zijn we ook belangrijke zaken kwijt geraakt?
Het programma ‘De kerk draait door’ is een ontspannen programma waarbij
het publiek actief betrokken is. Na afloop is er traditionele nazit met lekkere
hapjes en drankjes.
Het programma begint met een koffie-inloop om 19.30 uur.
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COLOFON
2017 / 500 JAAR PROTESTANT
Estafette ‘Als een lopend vuur’
Augustus 2017 Zeeland
Thema: Protestantse levenskunst

Samenstelling en opmaak: Tiny Polderman, Veere
De Zeeuwse werkgroepen bestaan uit:
Cor-Elli de Bruin, Johan Harmanny en Nelly Mol (Hoek); Peter Blom,
Heleen Boone, Gerrit Klein en Tiny Polderman (Veere); Allie Barth
(Noord- en Zuid-Beveland); Jan Heuseveldt, Nico de Jonge, Gerard
Krakeel, Mar van der Veer en Ab Verschoor (Schouwen-Duiveland).
N.B.: aan deze brochure kunnen geen rechten worden ontleend.
Wijzigingen voorbehouden.
Veere, mei 2017.

Vernieuwingsproces
Op 31 oktober 2017 is het 500 jaar
geleden dat Maarten Luther zijn 95
stellingen vastspijkerde aan de deur
van de slotkerk te Wittenberg. Deze
haast mythische gebeurtenis en de uitwerking hiervan, wordt
vaak gezien als het begin van de Reformatie en van wat we
nu ‘protestantisme’ noemen: een vernieuwingsproces dat de
kerk en de wereld heeft veranderd.
De Protestantse Kerk in Nederland herdenkt en viert

Zeeland is in augustus aan de beurt.
De estafette ‘Als een lopend vuur’ reist via
Zeeuws-Vlaanderen, Walcheren, de Bevelanden en
Schouwen-Duiveland door de provincie.
Dit is het programmaboekje.

