Protestantse gemeente

‘De Ontmoeting’
te Noord-Beveland

Kerkwijzer 2019-2020

Voorwoord
‘Leer mij de weg van uw regels begrijpen
en ik zal uw wonderen overdenken’ psalm 119,27
Een nieuwe kerkwijzer en een nieuw jaarprogramma. Een heel
nieuw jaar om de ontmoeting met God en met elkaar aan te gaan.
Deze gids is bedoeld als informatiebron om u te informeren over
alles wat er in onze gemeente gebeurt en bij welke contactpersonen
u terechtkunt als u meer informatie zoekt. Ook biedt de gids inzicht
in de activiteiten die in en vanuit Protestantse gemeente ‘De
Ontmoeting’ te Noord-Beveland georganiseerd worden.
Bij de aanvang van dit seizoen zijn we nog een gemeente ‘in
wording’. De plannen liggen klaar om als voormalige gemeenten
Kats-Kortgene en Wissenkerke-Geersdijk tot een fusie over te gaan,
waarbij de eigenheid van de verschillende voormalige gemeenten
en van de vier dorpen erkend en benut zal worden.
In het jaarprogramma komt u een variëteit aan activiteiten tegen.
‘Zin in film’ is terug van weggeweest. Rond de Bijbel zijn er twee
avonden met inspirerende gasten van buiten. In het programma is
er ook volop ruimte voor geloofsbeleving: kloosterbezoek,
praiseavonden, de Alphacursus: verschillende smaken, met als het
goed is voor ieder wat wils.
Kinderen en jongeren hebben eigen activiteiten. Rond Kerst is er
een prachtige gelegenheid om met alle leeftijden samen iets te
doen. Voor het eerst organiseert Protestantse gemeente De
Ontmoeting een Herdertjestocht: een levende verbeelding van het
Kerstverhaal.
Ik hoop dat het komend jaar opnieuw een jaar zal worden dat het
gemeenteleven en het geloofsleven van alle betrokkenen verbreedt
en verrijkt.
Namens de kerkenraad,
ds. Karin van den Broeke
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Protestantse gemeente ‘De Ontmoeting’
te Noord-Beveland i.w.
Wie zijn wij?
De Protestantse gemeente ‘De Ontmoeting’ te NoordBeveland i.w. maakt deel uit van de Protestantse Kerk in
Nederland en is een middenorthodoxe gemeente, met ruimte
voor verschillen. Zij verstaat zich als gemeente van Christus,
geroepen om het Woord van God te horen en gestalte te
geven. Zij wil mensen helpen om de liefde van God te ervaren.
Ruimte scheppen voor iedereen acht zij een belangrijke
opdracht. Zij wil gastvrij zijn voor nieuwkomers; kinderen en
jongeren uitnodigen om een eigen bijdrage te leveren en hun
geloof te ontwikkelen; zoekers aanmoedigen om geloofs- en
levensvragen nader te verkennen. De gemeente vindt het ook
van wezenlijk belang om te leven als een echte gemeenschap,
waarin mensen omzien naar elkaar met respect voor ieders
eigenheid. Tegelijkertijd realiseert zij zich dat de gemeente er
ook is voor de wereld om haar heen, ten dienste van de
gehele samenleving.
Als kerk zijn we gemeente van Christus. We zijn erop gericht
om God en elkaar te dienen. We leven met het visioen van het
komende Vrederijk en worden uitgenodigd om een leven in
dat verlangen en vertrouwen te leven.
We willen een levendige en gezonde gemeente zijn die haar
gemeenteleden inspireert, uitdaagt en bemoedigt. We willen
zo ook bekend staan in de hele samenleving waarbinnen we
bestaan.
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Colofon
Internet en e-mail
Kerken, preekrooster en
meer:http://www.pgdeontmoeting.nl
Algemeen e-mailadres kerk : scriba@pgdeontmoeting.nl
Facebook :
www.facebook.com/PGdeOntmoeting
Twitter :
@PGdeOntmoeting
Scriba: De Ontmoeting /
Wissenkerke-Geersdijk
dhr. C. Blok
p/a Voorstraat 20
4491 EW Wissenkerke
0113 404368
scriba@pgdeontmoeting.nl
Predikant

Telefoon
E-mail

Kats-Kortgene
dhr. J.L.Bosselaar
p/a Kerkgang 2-4
4484 CT Kortgene
0113 302931
bosmeer@zeelandnet.nl

mw. ds. K. van den Broeke
Orisantstraat 20
4491 HA Wissenkerke
0113 404368
kvandenbroeke@pgdeontmoeting.nl

Algemene kerkinformatie Protestantse gemeente De Ontmoeting
Wissenkerke
Kortgene
Kats
kerkgebouw
Opstandingskerk
Nicolaaskerk De Katse Kerk
adres
Voorstraat 20
Kerkgang 2
Kerkstraat 3
telefoon
0113 268275
n.v.t.
n.v.t.
eredienst
09.30 uur
11.00 uur
11.00 uur

4

Correspondentie
Het wordt zeer op prijs gesteld wanneer u berichten
betreffende verhuizing, geboorte, huwelijk en overlijden
meldt bij de contactpersonen van de kerk. Als u niet weet bij
wie, is het algemene e-mailadres altijd goed:
scriba@pgdeontmoeting.nl .

Raden
Kerkenraad
Er is een federatiekerkenraad, waarin alle ambtsdragers uit
beide deelgemeenten zitting hebben.
Moderamen
Het moderamen draagt zorg voor de dagelijkse leiding van de
kerkelijke gemeente.
Pastorale raad
De pastorale raad bestaat uit de predikant en de ouderlingen
van de beide deelgemeenten. De ouderlingen zijn er voor de
pastorale zorg van de gemeente. Onder verantwoordelijkheid
van de pastorale raad werken ook bezoekmedewerkers, die
ouderen of anderen die wat extra aandacht kunnen gebruiken
bezoeken.
College van kerkrentmeesters
Het college van kerkrentmeesters houdt zich vooral bezig met
materiële zaken, zoals inkomsten en uitgaven voor het
pastoraat (predikant), het toerustingswerk en het onderhoud
van de beide kerkgebouwen in Wissenkerke en Kortgene en
de pastorie.
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Diaconie
Bij de diakenen kunt u terecht met vragen van diaconale aard
en voor inlichtingen over een aansluiting op de kerkradio. De
wijkdiaken vanuit Wissenkerke-Geersdijk brengt ieder jaar
rond de verjaardagen de ouderen vanaf 80 jaar een bezoekje
en bezorgt een attentie als groet van onze kerkgemeenschap.
In Kats-Kortgene krijgen ouderen vanaf 80 jaar met Pasen een
attentie.
De diaconie van Wissenkerke-Geersdijk organiseert twee keer
per jaar een ontmoetingsbijeenkomst voor senioren in de
ontmoetingsruimte van de kerk in Wissenkerke. De diaconie
van Kats-Kortgene organiseert een Paas- en Kerstviering voor
senioren, met aansluitend een maaltijd.
Gemeenteleden in Cleijenborch en Rijckholt krijgen tweemaal
per jaar (in mei en in september) een extra bezoek èn een
attentie van de diakenen. Alle ouderen vanaf 80 jaar krijgen
met Kerst een attentie, die ook door diakenen zelf wordt
rondgebracht. Zo houdt de diaconie contact.
Diakenen dragen in kerkdiensten verantwoordelijkheid voor
de viering van het Heilig Avondmaal / de Maaltijd van de
Heer. Deze vieringen vinden plaats op zondagmorgen tijdens
de kerkdiensten. Ook in Cleijenborch en Amaliahof worden
avondmaalsvieringen gehouden.
De diaconie benadrukt dat de diaconie er is om het omzien
naar elkaar te ondersteunen en te bevorderen. Heeft u vragen
of andere ideeën waardoor de diaconie haar taak nog beter
kan verrichten, aarzel dan niet en neem contact op. De
diaconie staat daarvoor open.
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Jeugdraad.
Ter ondersteuning van de jeugdouderling is er een raad
gevormd van gemeenteleden die het jeugdwerk in onze
gemeente en op heel Noord-Beveland een warm hart
toedragen en die er organisatorisch een steentje aan bij willen
dragen.

Vieringen
Kerkdiensten
De kerkdiensten worden gehouden in de Opstandingskerk te
Wissenkerke, met kindernevendienst en kinderoppas, en in de
Nicolaaskerk te Kortgene of in de Katse Kerk te Kats. Af en toe
zijn er gezamenlijke diensten. Ook voor feest- en
gedenkdagen gelden soms afwijkende tijden. Deze worden via
het kerkblad en via de website bekendgemaakt.
Kinderoppas en kindernevendienst
Iedere zondag is er kindernevendienst in Wissenkerke.
Kinderen gaan dan vanuit de kerkdienst naar hun eigen
dienst. We werken daar met het materiaal ‘Bijbel Basics’ van
het Nederlands Bijbelgenootschap. Aan de hand van een
bijbels verhaal wordt er verteld, gesproken en geknutseld.
Onderweg naar Pasen (veertigdagentijd) en Kerst (Advent)
wordt gewerkt aan een project dat erop gericht is om
kinderen vertrouwd te maken met deze bijzondere perioden
in het kerkelijk jaar. Bij feestelijke gebeurtenissen (doop,
wisseling ambtsdragers, belijdenis) leveren de kinderen vaak
een eigen bijdrage. De leiding van de kindernevendienst
bestaat uit vrijwilligers die bij toerbeurt de nevendienst
verzorgen.
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Voor de kerkdienst is er de mogelijkheid om uw kind naar de
kinderoppas te brengen. De kinderen worden in de consistorie
opgewacht door de leiding. Mw. P.J. Goudappel-Vos is
contactpersoon voor de oppasdienst.
Bij de diensten in Kats en Kortgene ligt er achter in de kerk
materiaal voor de jongere gelovigen. Bij gezamenlijke
diensten is ook hier oppas en kindernevendienst.
Gemeenschap van Brood en Wijn
In Wissenkerke-Geersdijk vieren we verspreid over het jaar
vijf keer het Heilig Avondmaal. Vier keer tijdens een eredienst
op zondagmorgen, één keer in een avonddienst op Witte
Donderdag. De viering van het Heilig Avondmaal staat in onze
gemeente open voor iedereen.
In Kats-Kortgene vieren we maandelijks de Maaltijd van de
Heer. Ook hier is iedereen genodigd.
De termen Avondmaal en Maaltijd van de Heer zijn gebaseerd
op I Korintiërs 11. De aanduiding ‘Avondmaal’ is ontleend aan
de Statenvertaling, ‘Maaltijd van de Heer’ is de vertaling in
NBG ’51 en de Nieuwe Bijbelvertaling (2004).
Doop
Wanneer u uzelf of uw kinderen wilt laten opnemen in het
verbond tussen God en mensen kunt u kiezen voor de doop.
In deze rituele handeling wordt veel van Gods weg met
mensen zichtbaar. Zijn liefde voor ons, zijn dood en bovenal
zijn overwinning op de dood. Doopdiensten worden in overleg
gepland. Ter voorbereiding gaat u met de predikant in
gesprek over de doopdienst en de betekenis van de doop.
Neem contact op met uw wijkouderling of de predikant als u
uzelf of uw kind wilt laten dopen.
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Tijd voor afscheid, ruimte voor verdriet
Na het overlijden van uw naaste bent u voor de
uitvaartdienst, het gedenken of rouwen welkom in de kerk. U
kunt een beroep doen op de predikant om gezamenlijk de
uitvaartdienst voor te bereiden, ook zullen predikant en
ouderlingen beschikbaar zijn voor rouwverwerking.
Bid- en dankdagdiensten
In Wissenkerke-Geersdijk willen we op de derde woensdag
van november danken voor de opbrengst van gewas en
arbeid. Dat we relatief laat onze dankdag houden, heeft te
maken met de bietenoogst die pas later klaar is dan de oogst
van veel andere gewassen. We doen hiermee onze naam
Peelanders eer aan. Met jong en oud danken we voor de
oogst en voor al het goede dat we in het leven ontvangen.
Kinderen in de basisschoolleeftijd zijn ’s middags welkom in
de kerk voor een kliederkerkviering (www.kliederkerk.nl). De
dankdagviering vindt ’s avonds plaats.
In Kats-Kortgene wordt de oogstdienst op één van de
zondagen rond Dankdag gehouden.
De Biddag wordt wel op de landelijke datum gehouden en
vindt plaats op de tweede woensdag van maart.
Dankdag:

20 november 2019,
Opstandingskerk te Wissenkerke.
Dankdienst van 19.00 – 20.00 uur.
Kliederkerk (kinderen van 4-12 jaar), van 14.15 – 16.00 uur.
Biddag:
11 maart 2020,
Opstandingskerk te Wissenkerke,
Bidstond van 19.00 – 20.00 uur.
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Muziek in de kerk
Belangrijke musici in onze gemeente zijn de
(eerdergenoemde) organisten. Zowel in de Opstandingskerk
als in de Nicolaaskerk is tevens een piano beschikbaar.
In Kats-Kortgene is er een aantal cantors.
Voor de startzondag (gezamenlijk) en de Kerstavond in
Wissenkerke werken we samen met het leerlingenorkest van
Apollo en met EMM/Advendo. Het eilandelijke kerkkoor
Harpe Davids wordt regelmatig om medewerking aan
kerkdiensten gevraagd. Ook andere koren of musici worden
zo nu en dan gevraagd om de erediensten muzikaal te
verrijken.
Kerkdiensten beluisteren
De kerkdiensten in Wissenkerke en Kortgene zijn te
beluisteren via internet. Dat kan zowel via de computer als via
een speciaal luisterkastje. Beschikt u over een computer of
laptop en internetaansluiting, dan kunt u de dienst
meeluisteren via www.pgdeontmoeting.nl/zondag. Wilt u
graag meeluisteren en heeft u geen computer of laptop, maar
wel een internetaansluiting: neem dan contact op met één
van de diakenen. Zij kunnen dan met u bekijken of een
luisterkastje kan worden aangesloten. De kastjes worden in
bruikleen gegeven. Zij blijven eigendom van de diaconie.
Wilt u van een bijzondere dienst in de Opstandingskerk of de
Nicolaaskerk (zoals een trouwdienst of een rouwdienst) een
opname hebben, dan kunt u voorafgaand aan de dienst een
USB-stick aan de koster overhandigen. Daarop kan dan de
dienst worden opgeslagen.
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Koffie of thee, voor of na de viering
Voorafgaand aan de vieringen in Kats-Kortgene is er
gelegenheid om samen koffie of thee te drinken in De Oude
Kosterij, of het Nieuw-Zeelandhuis. U bent welkom om elkaar
voor de kerkdienst alvast te ontmoeten. De aanvangstijd is
10.15 uur.
In Wissenkerke-Geersdijk is er regelmatig gelegenheid om
elkaar na de kerkdienst te ontmoeten bij koffie, thee of
limonade. Vaak is dit na een bijzondere dienst.
Bijzondere dienstencommissie Wissenkerke-Geersdijk
De commissie bijzondere diensten bereidt samen met de
dienstdoende predikant bijzondere diensten voor. Er wordt
gestreefd naar originaliteit en diversiteit. Jaarlijks proberen
we minimaal één jongerendienst te organiseren. Omdat het
niet altijd eenvoudig is om een voor ieder aansprekende
dienst voor te bereiden, willen we u vragen om wensen en
tips vooral kenbaar te maken.
Commissie Eredienst Kats-Kortgene
In Kats-Kortgene draagt de commissie Eredienst zorg voor
orden van dienst voor de verschillende tijden van het kerkelijk
jaar. Indien passend zoekt de commissie naast de organist
muzikanten om de viering muzikaal te verrijken. Tevens stelt
de commissie het rooster van cantors en lectors op.
Commissie Eredienst Wissenkerke-Geersdijk
Deze commissie heeft als taak op de vorm van de eredienst
zoals die wordt gehouden in Wissenkerke te reflecteren. De
commissie kan voorstellen tot verandering doen aan de
kerkenraad. De commissie wil daarmee recht doen aan de
huidige liturgische identiteit van Wissenkerke-Geersdijk en
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tegelijk ruimte zoeken om in te spelen op vragen en vormen
van deze tijd.

Ontmoetingen en Activiteiten
Gemeenteavonden
Zowel in het najaar als in het voorjaar is er een
gemeenteavond, aansluitend op de bid- en dankdagvieringen
(20 november 2019 en 11 maart 2020) in de Opstandingskerk
in Wissenkerke. De gemeenteavonden worden in Zaal onder
de Toren gehouden. Tijdens gemeenteavonden worden de
financiën van de gemeente besproken en wordt een specifiek
thema uitgelicht. Ook heeft u gelegenheid tot het stellen van
vragen en het maken van opmerkingen over het reilen en
zeilen van onze gemeente.
Groothuisbezoeken
Groothuisbezoeken zijn bedoeld als een geloofsgesprek
tussen gemeenteleden. In januari en februari zal de pastorale
raad groothuisbezoeken in de vier dorpen van onze gemeente
organiseren. Gegevens over thema, data en locaties volgen
later, vergezeld van een verzoek om u op te geven.
Kidskerk
Met mooie verhalen, spel en knutselactiviteiten zijn er voor
kinderen van 4-12 jaar drie reeksen woensdagmiddagen
waarop zij hun eigen kidskerk hebben. In september is de
eerste serie gestart. In de Advent en de Veertigdagentijd
wordt toegeleefd naar Kerst en Pasen. De activiteiten vinden
plaats in de Nicolaaskerk te Kortgene. Alle
basisschoolkinderen zijn van harte welkom. Uitnodigingen
zullen via school en kerkblad plaatsvinden.
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Kliederkerk
Een Bijbelverhaal, knutselen, iets lekkers eten dat ook nog
eens past bij het verhaal: het komt allemaal samen in de
Kliederkerk voor kinderen van 4-12 jaar. Dit jaar houden we
drie keer een Kliederkerk in Wissenkerke. Net als bij de
Kidskerk in Kortgene zijn alle basisschoolkinderen van het
eiland welkom.
Data:
20 november 2019, 5 februari en 27 mei 2020
Tijd:
14.15 – 16.00 uur
Plaats:
Opstandingskerk te Wissenkerke
In gesprek - jongeren van 12-18 jaar
Voor jongeren willen we dit jaar op verschillende manier
gelegenheid creëren om elkaar te ontmoeten en in
verschillende vormen (vragen rond) geloof te delen. Lekker
samen eten, bezoek aan theater, bezoek aan een diaconaal
doel: we maken er iets moois van. We beginnen dit jaar met
een etentje op het Katshuis!
Openingsavond:
8 oktober 2019
Tijd:
18.30 – 21.00 uur
Plaats:
Katshuis, Noordlangeweg 32 te Kats
Herdertjestocht
Het Kerstverhaal verbeeld en verteld, dat is wat u aan zult
treffen op de Herdertjestocht. Maar hoe anders dan in een
kerkdienst! Op landgoed Rijckholt wordt u uitgenodigd om
een tocht te maken langs verschillende taferelen. Muziek,
toneel en vertelkunst worden ingezet. Het verhaal is zo
vormgegeven dat basisschoolkinderen het goed kunnen
begrijpen. Daarmee zal het voor jong en oud hartverwarmend
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en een lust voor oog en oor worden. Bij aanvang en na afloop
biedt Rijckholt een hapje en een drankje aan.
Datum:
21 december
Tijd:
16.30 – 18.30 uur
Plaats:
landgoed Rijckholt, start in het restaurant
Rond de Bijbel
Het belangrijkste boek dat we kennen in de kerk is de Bijbel.
De Bijbel helpt ons God te ontmoeten en naar onszelf en de
wereld te kijken vanuit Gods perspectief. In kerkdiensten
komen we samen rond de Bijbel, mensen kunnen thuis de
Bijbel lezen.
Toch blijkt dat Bijbellezen nog niet altijd even eenvoudig is. De
Bijbel is eeuwenoud, ook al zijn er goede moderne vertalingen
beschikbaar. Dat betekent dat de Bijbel opgetekend is in een
andere tijd en een andere cultuur. De Bijbel bestaat uit veel
verschillende boeken, die allemaal hun eigen manier van
lezen vragen.
Op twee avonden willen we het Bijbellezen weer eens op een
andere manier verkennen dan dat het op zondagmorgen in de
kerk gebeurt. Deze avonden staan open, ook voor
belangstellenden van buiten onze gemeente.
Carel ter Linden – Bijbelse miniaturen
Ds. C.A. ter Linden geniet landelijk bekendheid als ‘hofpredikant’.
Van groter belang is echter de wijze waarop hij, sinds de aanvang
van zijn predikantschap, de Bijbelse verhalen leest, interpreteert en
doorverteld. Soms op prikkelende wijze. Carel ter Linden leest de
Bijbel niet als een geschiedenisboek, maar als een verhalenschat
waarin God tot spreken komt.
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Tijdens deze avond houdt hij een inleiding over de kracht van
Bijbelverhalen. Na de pauze gaat hij in gesprek met ds. K. van den
Broeke – die haar eerste stappen in de theologie mede aan hem te
danken had – en met de zaal.
Datum:
15 oktober 2019
Tijd:
19.30 – 21.30 uur
Plaats:
Nicolaaskerk
Toegang:
gratis, wel is er gelegenheid om een gift te geven

Kees Posthumus – Theatervoorstelling ‘Dwars door de Bijbel’
Tientallen bekende en onbekende verhalen uit Oude en Nieuwe
Testament zijn samengebracht in een wervelend reisverhaal. Alle
liefdes uit de Bijbel, de verloren zoon heen en terug, profeten met
hun ongemakkelijke boodschap, Jona in een liedje; in ruim een uur
bent u weer helemaal up-to-date met de Bijbel.
Kees Posthumus weet de verhalen op sprankelende wijze te
brengen, met ruimte voor een lach en voor een traan. Een
aangename avond theater, die nog leerzaam is ook!
Datum:
13 november 2019
Tijd:
19.30 uur – 20.45 uur
Plaats:
Nicolaaskerk
Toegang:
gratis, wel is er gelegenheid om een gift te geven

Tentoonstelling werk Jopie Minnaard – Openbaerienge in
beeld
Van 22 september tot en met 27 oktober exposeert Jopie
Minnaard aquarellen rond het Bijbelboek Openbaring in de
Nicolaaskerk te Kortgene. Tijdens de kerkdiensten op 22
september, 6 en 27 oktober wordt uit het Bijbelboek
Openbaring gelezen en wordt telkens één van de aquarellen
als illustratie gebruikt.
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Behalve tijdens de zondagse diensten is de tentoonstelling op
de tussenliggende zaterdagen te bezoeken, van 11.00 – 13.00
uur.
Zin in film
Twee filmavonden met films die raken en tot discussie
aanzetten. De avonden zijn bedoeld om met elkaar iets te
beleven aan goede films en er over na te kunnen praten.
Data:
7 november 2019 en 23 januari 202
Tijd:
19.30 – 22.00 uur
Plaats:
Opstandingskerk
Begeleiding: ds. K. van den Broeke
Zin in Kloosterbezoek
Een meerdaagse retraite, om het kloosterleven enigszins te
leren kennen, maar vooral ook om rust en ruimte te vinden
om gedurende een paar dagen je eigen geloofsleven te
verdiepen in contact met een eeuwenoude gebedstraditie?
Dit jaar willen we twee verschillende bezoeken brengen aan
kloosters. De trappistenabdij in Zundert en de
benedictijnerabdij in Chevetogne staan op het programma.
Belangstelling? Meldt het ds. K. van den Broeke
Nadere gegevens over data en kosten worden via het
kerkblad en de website bekendgemaakt.
Jongeren4Jongeren
Met jongeren van 15-25 jaar verdiepen we ons graag in de
levenssituatie van jongeren elders op de wereld en kijken we
hoe we tot ontmoetingen kunnen komen. Soms door elders te
helpen, soms door zelf iets te leren van hoe jongeren elders
hun leven leiden. In het verleden is Jongeren4Jongeren sterk
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betrokken geweest op de zorg voor kinderen van een
kindertehuis in Oekraïne. Inmiddels is er ruimte voor een
nieuw project. Onze eigen jongeren zijn van harte welkom om
hierover mee te denken!
Top2000-kerkdienst
Elk jaar klinkt tussen Kerst en Oud&Nieuw de Top2000.
Zondag 29 december 2019 is een Top2000-kerkdienst.
Plaats:
Opstandingskerk te Wissenkerke
Tijd:
9.30 uur
Begeleiding: leden van de jeugdraad
Bronnen van geloof – Belijdeniscatechese
In gesprek met de predikant en elkaar onderzoeken we
verschillende bronnen van het christelijk geloof . We
bespreken wat die in deze tijd, in ons eigen leven, voor ons
betekenen.
De gespreksgroep biedt ook de mogelijkheid om te verkennen
of je belijdenis zou willen doen.
Openingsavond:
dinsdag 22 oktober
Tijd:
19.30 uur
Locatie:
Opstandingskerk te Wissenkerke
Gespreksgroep Rijckholt
Wie graag een gesprek met enige diepgang voert, is welkom
in de ‘gespreksgroep Rijckholt’. In ‘Het Varkenskot’, aan de
achterzijde van het restaurant op het landgoed, komen we
maandelijks bijeen. De gesprekken gaan over uiteenlopende
geloofs- en levensvragen. We vervolgen de lezing van het
boek van ds. C.A. ter Linden, Bijbelse Miniaturen.
Data:
10 oktober, 7 november, 12 december2019,
17

Tijd:
Plaats:

9 januari, 13 februari, 12 maart, 16 april,
14 mei, 11 juni 2020
15.00 – 16.30 uur
Het Varkenskot te Rijckholt

Ontmoetingsochtenden Amaliahof
Voor alle bewoners van de Amaliahof en voor dorpsgenoten
en gemeenteleden die 65 jaar of ouder zijn, houden we
maandelijks een zangbijeenkomst in de gemeenschapsruimte
van de Amaliahof. We zullen zingen onder pianobegeleiding.
De liederen die we zingen kiest u zelf uit ‘het groene boekje’,
de Evangelische Liedbundel en het Liedboek voor de Kerken
van 1973. Dat u iets beleeft aan de ontmoeting met elkaar en
aan het samen zingen is belangrijker dan de zangkwaliteit die
we met elkaar leveren!
Ds. K. van den Broeke kiest voor iedere ochtend één lied uit
waar zij een korte meditatie over houdt.
Data:
woensdag
18 september, 16 oktober, 20
november en 18 december 2019,
15 januari, 19 februari, 18 maart, 22 april, 20
mei en 17 juni 2019
Tijd:
10.00 – 11.30
Plaats:
Amaliahof, gemeenschapsruimte
Avondmaalsvieringen in de Amaliahof
Op verzoek van enkele bewoners zijn we het afgelopen
kerkelijk jaar gestart met het houden van
avondmaalsvieringen in de ontmoetingsruimte van Amaliahof.
Zittend aan één tafel gedenken we hoe Jezus de maaltijd met
zijn leerlingen gebruikte, hoe Jezus bereid was zichzelf te
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schenken en ons het perspectief liet zien van een leven
voorbij alle gebrokenheid.
Data:
zondag 17 november 2019
Tijd:
15.00 – 16.00 uur
Ontmoetingsmiddagen voor ouderen in de Opstandingskerk
Sinds de Opstandingskerk verbouwd is, is er achter in de kerk
een ontmoetingsruimte. Die benut de diaconie graag om de
ouderen in onze gemeente te ontvangen met een kop koffie
of thee en iets lekkers. De ontvangsten zijn gericht op
onderlinge ontmoeting. Bijvoorbeeld tussen mensen die
zondags moeilijk meer naar de kerk kunnen komen en andere
die dat graag doen. Een ontmoeting tussen dorpsgenoten.
Tijdens iedere bijeenkomst wordt er voor een inleiding
gezorgd die de tongen losmaakt over verleden en heden.
Data:
13 november 2019 en 25 maart 2020
Tijd:
14.00 – 16.00 uur
Begeleiding: diakenen van Wissenkerke-Geersdijk
Sédermaaltijd voor jong en oud
‘Wat maakt deze avond anders dan alle andere avonden?’
Geïnspireerd door de joodse séderviering, houden we een
maaltijd die veel symbolische gerechten kent en die uitnodigt
tot een gesprek over de bevrijdende weg die God met mensen
wil gaan. Het bittere kruid, zout water, hardgekookte eieren,
vrolijke voorjaarsgroenten: deze maaltijd met haar rituelen
hopen we met veel gemeenteleden te nuttigen.
Datum:
donderdag 2 april 2020
Tijd:
18.00-20.00 uur
Plaats:
Drenthehuis
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De Stoofpot
Iedere maand bent u van harte uitgenodigd om in de Oude
Kosterij samen met anderen te dineren. Het genieten van een
voedzame maaltijd gaat gepaard met een gezellige
ontmoeting. Het aantal plaatsen is beperkt tot dertig
personen per keer. Hoe vroeger u zich aanmeldt, hoe meer
kans u heeft op een plaats. Reserveer tijdig, want samen eten
is gezelliger dan alleen.
Data:
dinsdag 24 september, 29 oktober en 26
november 2019, 31 januari, 25 februari,
31 maart, 28 april, 26 mei en 30 juni 2020.
Tijd:
17.00 uur aanvang
Plaats:
de Oude Kosterij
Kosten:
€ 7,Aanmelding: scriba Kortgene
Praise-avond
Lofliederen zingen onder begeleiding van gitaarmuziek? Marc
en Carla van den Bor nemen je graag mee in die ervaring. We
starten met één avond, wisselen ervaringen uit en beslissen
vervolgens hoe we verder gaan. Wees welkom, zonder
aanmelding.
Datum:
vrijdag 4 oktober
Tijd:
aanvang 19.30 uur
Plaats:
Opstandingskerk te Wissenkerke
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Eilandelijke activiteiten
Op Noord-Beveland zijn drie protestantse gemeenten:
Colijnsplaat, Kamperland en onze gemeente De Ontmoeting,
in Geersdijk, Kats, Kortgene en Wissenkerke. Sommige
activiteiten worden eilandelijk georganiseerd.
Alpha Noord Beveland
Wat is Alpha?
Alpha is een cursus over de grondbeginselen van het
Christelijk geloof en bestaat al meer dan dertig jaar. Het
lesmateriaal wordt door alle denominaties binnen het
christelijk geloof omarmd en dat is misschien ook meteen de
kracht van de cursus. In Nederland zijn zo’n 1000 kerken
betrokken en hebben zo’n 265.000 mensen de cursus gevolgd.
Nicky Gumble (Groot Brittanië) is de grondlegger.
Alpha is een cursus van 10 avonden en een deel van een
weekeinde waarin we met elkaar praten over het Christelijk
geloof en haar relevantie anno nu. Elke avond staat een ander
thema centraal. Thema’s zijn bijvoorbeeld: ‘Is er meer in het
leven?’ of ‘Wie is Jezus?’ of ‘Hoe kan ik verleiding het hoofd
bieden’ of ‘Geneest God ook vandaag nog?’ of ‘Wie is de
Heilige Geest?’.
Voor wie is Alpha?
Alpha is bedoeld voor iedereen. Jong en oud, kerkelijk en niet
kerkelijk. Wat je met elkaar verbindt, is dat je meer wilt weten
over het Christelijk geloof. Dat kan zijn omdat je er onbekend
mee bent maar wel nieuwsgierig. Of omdat je misschien al
lang gelovig bent maar veel vragen hebt. Of dat je je realiseert
dat je geloof maar heel dun is en je dat graag wilt verdiepen.
Wat de reden is dat je meedoet is niet belangrijk. Belangrijk is
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dat je je met anderen wilt verdiepen in het Christelijk geloof.
Alle vragen mogen en iedereen is welkom!
Caroline Filius en Annelies Valkier geven de Alpha. Zij maken
daarbij gebruik van (film)materiaal dat door Alpha Nederland
wordt aangereikt. Ook betrekken zij de predikanten van
Noord-Beveland bij het programma.
Hoe ziet een Alpha-avond eruit?
Een Alpha-avond begint met gezellig samen eten. Na het eten
wordt het thema van die avond ingeleid door de
gespreksleider. Vervolgens praten we er in kleinere groepen
over door. Bij Alpha is de vertrouwdheid van de groep en de
onderlinge relatie belangrijk. Het gaat er niet om elkaar te
overtuigen. Het gaat om het gesprek. Iedere mening telt en
mag er zijn. De groep is veilig. Wij mogen getuigen, laat Gods
Geest maar overtuigen!
Wanneer begint de Alpha?
Dit najaar zal de cursus op de woensdagavond gegeven
worden. Woensdagavond 25 september van 19.30 uur tot
20.30 uur is er een informatie-uur. Dan geven we meer
informatie over het programma en kun je je vragen stellen.
Ook kun je dan kennis maken met het team en mogelijke
deelnemers. De week erop, woensdagavond 2 oktober, is de
eerste thema-avond van de Alpha Cursus. We beginnen met
een gezamenlijke maaltijd om 18.30 uur. Rond 21.30 uur
ronden we de avonden af.
Ja, ik doe mee!
Opgeven kan via onderstaand mailadres of via de website
van alphacursus.nl
Wij zien naar je uit en zijn enthousiast om te beginnen? jij
ook?! Geef je op en neem ook je buurvrouw, vriend, partner
of collega mee.
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Vespers in de Advents- en Veertigdagentijd
Zowel in de adventsperiode als in de veertigdagentijd worden
in de Nicolaaskerk te Kortgene eilandelijke vespers gehouden.
De drie predikanten van ons eiland gaan hierin voor. De
vespers hebben een eenvoudige structuur. Er is ruimte voor
verstilling en voor muziek die het meditatieve karakter van de
vespers versterkt.
Data: woensdag 27 november, 4, 11 en 18 december 2019
Aswoensdag, 26 februari en de woensdagen 4, 11, 18
en 25 maart, 1, 8 april 2020
Tijd: 19.30 – 20.00 uur
Plaats: Nicolaaskerk
Paaswake
Iedere gemeente op Noord-Beveland heeft haar eigen wijze
om toe te leven naar het grote feest van Pasen. De paaswake
in het kerkje in Kats is een gezamenlijke eilandelijke viering
geleid door de predikanten van het eiland. In deze viering
wordt het nieuwe licht van Pasen ontstoken, horen we de
verhalen uit de Bijbel die spreken van bevrijding, gedenken
we de doop en vieren Jezus’ opstanding.
Boerderijkerkdienst
Jaarlijks wordt, in juli of augustus, een boerderijkerkdienst
gehouden. ZLTO en de protestantse gemeenten werken
samen om een viering te houden die zowel eilandbewoners
als toeristen kan inspireren.
Onderwegkerk
Gedurende de zomermaanden worden in de Katse Kerk
Onderwegkerkdiensten gehouden. Het zijn diensten van
hooguit een half uur, met veel ruimte voor zang en muziek.
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Na afloop is er ruim gelegenheid om met elkaar koffie te
drinken. Een ontspannen begin van de zomerse zondagen.
Cleijenborch
In het zorgcentrum Cleijenborch dragen de verschillende
Protestantse gemeenten op het eiland bij aan kerkelijke
presentie. Maandelijks wordt – in principe op de eerste
dinsdag van de maand - een middagwijding gehouden, onder
verantwoordelijkheid van één van de gemeenten. Viermaal
per jaar dragen de gemeenten beurtelings zorg voor een
viering van het Heilig Avondmaal, op zondagmiddagen.
Kerstmagazine
Sinds enkele jaren geeft een eilandelijke commissie vorm aan
een gezamenlijk Kerstblad. Het thema voor 2019 is Ere zij
God. Het blad zal bijdragen bevatten uit de verschillende
dorpen, een geestelijk woord van de predikanten en uiteraard
een pagina voor de kinderen. Het blad wordt huis-aan-huis
bezorgd op Noord-Beveland. Voor wie dat wil is ook de
Elisabethbode in de kerk verkrijgbaar.
Mailadres: kerst@pgdeontmoeting.nl
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Commissies
Startzondagcommissie
Aan het begin van het seizoen (dit jaar is dat op zondag 22
september 2019) komen we als gemeente samen. Tijdens de
dienst zoeken we God, maar ook de ontmoeting met elkaar.
We delen wat er leeft in ons leven en in de gemeente. De
startzondagcommissie organiseert, op de zondag waarop het
seizoen met een feestelijke gezamenlijke dienst geopend
wordt, enkele activiteiten die gericht zijn op ontmoeting en
die ook ‘gewoon gezellig’ zijn. Op deze dag zal ook het
winterwerk gepresenteerd worden, zodat u kennis kunt
nemen van de vele activiteiten in onze gemeente.
Zendingscommissie Wissenkerke-Geersdijk
De zendingscommissie coördineert de collecten bestemd voor
het zendingswerk en houdt de gemeente op de hoogte.
Omdat we als gemeente de Ontmoeting het goede nieuws
van het Evangelie graag verspreiden, organiseren we driemaal
per jaar een zendingscollecte: in november de najaarscollecte,
in februari de voorjaarscollecte en in mei de Pinkstercollecte.
De opbrengst van deze collecten wordt besteed aan
verschillende projecten van Kerk in Actie. De inhoud van de
zendingsbussen gaat naar een jaarlijks gekozen project. Tot
eind december 2019 is het zendingsproject “Zeeland voor
Pakistan”. Vanaf 1 januari 2020 is het nieuwe project “De
Delta voor Indonesië’.
De zending ontvangt graag uw gebruikte postzegels en
ansichtkaarten. Postzegels en kaarten vinden nog altijd gretig
aftrek onder verzamelaars en leveren daarmee geld op voor
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de zending. U kunt ze afgeven in de hal van de
Opstandingskerk.
Lectuurtafel
Iedere zondag staat er bij de hoofduitgangen van de kerken
een tafel met daarop folders, informatienummers en
(kerkelijke) tijdschriften en uitgaven. U kunt ze gerust
meenemen en thuis op uw gemak doorlezen. Ze liggen ervoor,
doe er uw voordeel mee. Zo kunt u op de hoogte blijven van
actuele ontwikkelingen.
Verjaardagsfonds
Gemeenteleden worden op of rond hun verjaardag door een
vrijwilliger van de kerk bezocht en om een bijdrage aan dit
fonds gevraagd. Het is een manier om de vreugde van het
eigen feest met anderen te delen.
Met het geld dat zo samengebracht wordt, kunnen extra’s
gekocht worden.
Leuke Dingen Club
Om als kerk zichtbaar te zijn in de lokale gemeenschap
worden in de Nicolaaskerk concerten, lezingen, exposities,
voorstellingen en films georganiseerd. Zo hopen we met het
prachtige gebouw en de vele anderen schatten van onze
gemeente te delen met de mensen om ons heen. Er zijn al
heel wat mooie concerten en exposities geweest.
Rommelmarkt
Iedere eerste en derde zaterdag van de maand, van 9.00 –
16.00 uur, is er gelegenheid om in de Ouwe Schole, ingang
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Julianaplein aan de Julianastraat te Kortgene uw slag te slaan.
Kom langs en koop goed bruikbare spullen voor kleine prijsjes.
Met de opbrengst wordt het onderhoud en de herinrichting
van de monumentale Nicolaaskerk mede bekostigd.

Geldzaken
Legaten of erfstellingen
In uw testament, dat altijd door een notaris moet worden
opgemaakt, kunt u de deelgemeenten Protestantse gemeente
te Wissenkerke-Geersdijk/ Protestantse gemeente te KatsKortgene of de federatie Protestantse gemeente De
Ontmoeting te Noord-Beveland als uw erfgenaam benoemen.
Door middel van een erfstelling ontvangt de kerk na uw
overlijden een percentage van de erfenis. Maar u kunt ook
een legaat in uw testament opnemen. In het legaat stelt u
vooraf vast, dat een bepaald goed of een vastgestelde som
geld na uw overlijden aan de kerk moet worden gegeven.
Voor meer inlichtingen kunt u terecht bij een notaris.
Schenkingen/vrijwillige bijdragen
U kunt de kerk gedenken door een schenking. Deze schenking
is aftrekbaar voor de inkomstenbelasting.
U kunt gedurende vijf jaar hetzelfde bedrag overmaken aan
de kerk, en dit bedrag kan dan bij de belastingaangifte
volledig worden afgetrokken van de inkomsten. U hoeft dus
geen rekening te houden met de drempel van minimaal 1
procent (minimaal € 60,-) en maximaal 10 procent van het
verzamelinkomen. Het levert u in veel gevallen voordeel op.
Afhankelijk van leeftijd en hoogte van het verzamelinkomen
kan het voordeel oplopen tot 52 procent. Meer schenken aan
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de kerk zonder netto meer te betalen. Het aangaan van een
periodieke gift is voor de gever interessant, omdat het een
fiscaal voordeel oplevert. Voor de kerk is het extra gunstig als
de gever (een deel van) dat fiscale voordeel aan de kerkelijke
gift wil toevoegen. De belastingdienst heeft een formulier
‘overeenkomst periodieke gift in geld’ opgesteld, dit formulier
moet ingevuld en ondertekend worden door de gever en de
ontvanger. Voor meer informatie en hulp bij het invullen van
het formulier kunt u contact opnemen met de voorzitter van
het college van kerkrentmeesters. De formulieren vindt u op
onze website: www.pgdeontmoeting.nl/over-ons/geldzaken.
Bijzondere collectes
Naast de collectes in de eredienst ontvangt u van ons
regelmatig een verzoek om een financiële bijdrage. In een
begeleidend schrijven wordt toegelicht waar die collectes
voor bedoeld zijn.
Sommige collectes zijn bestemd voor het eigen kerkelijke
werk, andere voor solidariteit binnen de landelijke kerk of met
partners in binnen- en buitenland.
Bankrekeningen
Wissenkerke-Geersdijk
College van Kerkrentmeesters NL94RABO 03737.32.961
Diaconie
NL71RABO 03714.02.271
Zending
NL30RABO 03737.33.046
Kats-Kortgene
College van Kerkrentmeesters NL16RABO 03737.23.598
Diaconie
NL31RABO 03737.38.072
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Verdere informatie
Online toegang
De Protestantse gemeente De Ontmoeting heeft een eigen
website, www.pgdeontmoeting.nl. U vindt er actuele
informatie over wat in en vanuit onze gemeente
georganiseerd wordt. Wilt u weten wie er zondags voorgaat
of welke activiteiten er de komende tijd plaatsvinden? Dan
kunt u hier terecht.
Beheerder: dhr. W.D. Kaashoek
Noord-Bevelands kerkblad
U kunt op de hoogte blijven van alle kerkdiensten, activiteiten
en wetenswaardigheden van onze kerkgemeenschap via het
eilandelijk kerkblad. Het kerkblad verschijnt aan het begin van
elke maand. De kopij wordt op de donderdag vóór 18.00 uur
in de week voor het verschijnen van het kerkblad
aangeleverd. De lokale redactie bestaat uit mw. J. KosterBosselaar en mw. W. de Goffau-Riemens.
Inlichtingen en opgave voor een abonnement: Dhr. J. Cevaal.
Kopij kunt u aanleveren op Beatrixstraat 2, Wissenkerke en De
Weitjes 12, Geersdijk of via email:
kerkblad@pgdeontmoeting.nl.
Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)
Sinds mei 2018 geldt in Europa de General Data Protection
Regulation. In Nederland bekend als de Algemene
Verordening Gegevensbescherming. Deze verordening beoogt
te voorkomen dat gegevens die te herleiden zijn tot unieke
personen zonder hun voorafgaande schriftelijke en
vastgelegde toestemming openbaar gemaakt worden.
Deze gids is bedoeld voor intern gebruik. Hij wordt alleen
beschikbaar gesteld aan leden en aan blijkgevers van
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verbondenheid, alle natuurlijke personen en instellingen die al
jaar en dag in onze administratie voorkomen als leden en als
blijkgevers van verbondenheid en die ons vertrouwen in deze
nog nooit hebben beschaamd.
Deze gids wordt niet gepubliceerd op internet en ook niet
beschikbaar gesteld aan personen of instellingen die niet in
onze ledenadministratie voorkomen.
Ons volledige Privacy-statement vindt u op onze website:
www.pgdeontmoeting.nl.
'Gedragslijn' vermeldingen in kerkblad
Wat wordt wel en wat wordt niet in het Noord-Bevelands
Kerkblad geplaatst.
De Kerkenraad heeft hiervoor een gedragsregel vastgesteld.
De Raad heeft daarbij de Wet Bescherming Persoonsgegevens
als uitgangspunt genomen. Die wet bepaalt dat uit een
persoonsregistratie slechts gegevens aan een derde worden
verstrekt voor zover dat voortvloeit uit het doel van de
registratie, wordt vereist door een wettelijke voorschrift of
gebeurt met toestemming van de geregistreerde.
De gedragslijn komt op het volgende neer:
Geboorte: wordt vermeld in het kerkblad als de Kerkenraad
een geboortekaartje ontvangt of op een andere manier
ingelicht wordt. Is er geen bericht van de ouders dan wordt
niets vermeld.
Doop: wordt altijd in het kerkblad vermeld.
Belijdenis: wordt altijd in het kerkblad vermeld.
Huwelijk: als het bruidspaar de Kerkenraad d.m.v. een kaart of
anderszins op de hoogte stelt dan wordt een huwelijk in het
kerkblad vermeld. Een huwelijksbevestiging in de kerk wordt
ook in het kerkblad vermeld.
Echtscheiding: wordt niet in het kerkblad vermeld.
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Overlijden: komt automatisch in het kerkblad bij het
geschreven ‘In memoriam’ dat in onze gemeente gebruikelijk
is. Als er iemand in de registratie staat en de familie laat niets
van zich horen dan wordt het overlijden niet in het kerkblad
vermeld.
Verhuizing naar een andere gemeente: kan op verzoek in het
kerkblad worden vermeld.
Interne verhuizing: wordt niet in het kerkblad vermeld.
Oud papier
U woont in Wissenkerke? Dan kunt u onze kerk ook steunen
door mee te doen aan de papierinzameling. Bij uw huis hoort
een container met een blauw deksel. Deze is bestemd voor
oud papier. Periodiek wordt uw oud papiercontainer geleegd
door vrijwilligers van onze kerk i.s.m. de gemeente. De
gemeente Noord-Beveland geeft jaarlijks een inzamelschema
uit waarop u de ophaaldata kunt vinden. U wordt verzocht uw
container om 07:30 uur buiten bij de weg te zetten.
Coördinator: de heer M. Geelhoed.
en verder . . .
is er in beide dorpen nog een heleboel ander werk, dat vaak
achter de schermen verricht wordt, maar evengoed belangrijk
is. Al dit werk, van koffie schenken tot het lopen voor
collectes, van bloemen rondbrengen tot schoonmaken, van
musiceren tot vergaderen, wordt gedaan tot opbouw en
instandhouding van de kerkgemeenschap, in dienst van God,
onze hemelse Vader. Zó kunnen we met elkaar gemeente van
Christus zijn, nu en in de toekomst.
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