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Gemeenteklanken

“Wees niet bevreesd...”

Ja, ja...
Makkelijk gezegd en geschreven.
 
Maar...
Inderdaad, ik geef u direct gelijk.
 
Die woorden, ze kunnen vaak zo goed-
koop klinken. Zoals zo’n zinnetje uit 
een lied: “Stil maar, wacht maar...”
 
En je wacht al zo lang!
Ja, je weet het, het zal goed komen.

Ooit!
Eens!
 
Maar nu, vandaag, december 2022?
 

Je hebt toch alle reden om bevreesd te 
zijn?
Om tegen de komende tijd op te zien?
Ik hoef alleen maar de krant te lezen.
 
“Nee, naar het journaal kijk ik niet 
meer”, zei een zuster van 90 tegen 
me. “Ik kan er niet van slapen. Allerlei 
herinneringen komen boven. Ja, je mag 
het gerust weten: ik ben bang voor de 
tijd die komt. Voor mijn kinderen, voor 
mijn kleinkinderen...”
 
“Wees niet bevreesd.”
En de rekeningen komen binnen. 
Moeten nog betaald worden ook. En de 
prijzen in de supermarkt... nou, ‘k moet 
echt moeite doen om rond te komen.
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En dan lees je deze meditatie.
Als je nog niet gestopt bent.
 
Wees niet bevreesd.
 
Mijn broeder, mijn zuster, deze 
woorden hangen niet zo maar in de 
lucht als een soort cliché. Nee, ik lees ze 
in de bijbel. Zo’n 365 keer kom ik die 
woorden tegen: “Wees niet bang, vrees 
niet.”
 
Ik lees die woorden.
Ik hoor die woorden.
Ik overdenk die woorden.
 
Nu, in een periode van advent.
 
Woorden van “alzo hoge”, van “alzo 
ver”.
Ja, daar komen ze vandaan. God grijpt 
in. Dat deed Hij daar en toen, in de 
crisisperiode rond het begin van onze 
jaartelling.
 
En onze God, zo geloven we, zo 
belijden we, is toch Dezelfde toen en 
nu en tot in eeuwigheid?
 
“Wees niet bevreesd...”
 
Als God voor ons is, wie (of wat) zal dan 
tegen ons zijn?
 
Midden in de donkere nacht (van mijn 
bestaan) hoor ik die woorden uit Lukas 
1: “Wees niet bang, want ik kom jullie 
goed nieuws brengen, dat het hele volk 
met vreugde zal vervullen: vandaag 
is in de stad van David jullie Redder 
geboren, Hij is de Messias, de Heer.”
 
Lieve mensen, midden in mijn crisis 
klinkt de naam Christus.
 
Naam boven alle namen!
 
Vooral die ene naam: Immanuël!
God-met-ons

Een mooiere naam ken ik niet.
 
Immanuël.
Zo zei de engel het tegen Jozef. Zo 
moet je Hem noemen. En Jezus zegt 
het: Ik ben met u alle dagen.
 
God-met-ons
In die donkere dagen van december
Op weg naar Kerst
Als 2022 2023 wordt
 
Ik ben met u!
 
Een naam vol vreugde: God, Die met 
jou is,
Die naast je loopt; Hij Die Zich wil 
ontfermen,
al ga je door een dal vol duisternis,
Hij is erbij: Zijn arm zal je 
beschermen.
 
Immanuël: een naam vol warmte en 
licht,
een grote God, Die een klein mens 
kan wezen,
Die al zijn liefde op jou heeft gericht
om jouw geschonden leven te 
genezen.
 
Immanuël: Hij is je zeer nabij,
een mens als wij, Die onder ons wil 
wonen
en Zoon van God. Wie kan er, zoals 
Hij,
het beeld van Vader beter aan ons 
tonen?
 
In Betlehem is ‘t englenlied gehoord
dat zong van vrede, vreugde, welbe-
hagen;
en nog weerklinkt dit lied in Jezus’ 
woord:
‘Vrees niet! Zie ik ben met u, alle 
dagen’
 
Gloria in excelcis Deo!
 

Pastor Aart Slabbekoorn
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Weer een bewogen jaar ligt bijna 
achter ons. Er is veel gebeurd en er 
staat in het komende jaar nog veel 
meer te gebeuren. We begonnen zo 
hoopvol met onze nieuwe predikant 
Willem van de Griend in het nieuwe 
jaar. Totdat ons het bericht bereikte 
dat hij ernstig ziek is! We willen 
familie Van de Griend Gods rijkelijk 
steun en sterkte toewensen. En juist 
in deze periode hebben we elkaar 
hard nodig om door te gaan en niet 
op te geven!
Sinds kort draaien we de kerkdien-
sten met lifestream dus beeld en 
geluid. Dit kunt u volgen op onze 
site: www.hervormdhaamstede.nl, 
onder het kopje uitzendingen.
Graag aandacht voor onderstaand 

artikel ACCEPTGIRO VERDWIJNT.
Graag ook nog aandacht voor 
de agenda op pagina 6, Kerst-
nachtdienst en bijbelstudie.
Centraal in deze dagen staat de 
viering van de geboorte van onze 
Heer en Heiland, Jezus Christus. Hij 
is niet voor niets naar deze wereld 
gekomen voor u en mij, om toch 
dát vertrouwen te geven wat wij zo 
nodig hebben om verder te gaan in 
het nieuwe jaar.

Van harte gezegende Kerstdagen 
toegewenst en een voorspoedig 2023

Maarten B.

Acceptgiro verdwijnt in 2023 na 46 jaar
De kerk maakt gebruik van accept-
giro’s voor o.a. kerkbalans en verjaar-
dagfonds. Helaas verdwijnt de accept-
giro op 1 juni 2023. De reden daarvan 
is dat het gebruik al jaren afneemt 
en dat deze betaalmethode voor de 
banken niet langer rendabel is. Heel 
jammer dat de acceptgiro verdwijnt. 
Het was een eenvoudig en gemakke-
lijk betaal middel.
Vanaf 1 juni volgend jaar moet dus 
gebruik worden gemaakt van het 
overschrijvingsformulier  zoals u die 
van de bank ontvangen hebt. Evenals 
de acceptgiro moet de papieren over-
schrijving  in een enveloppe naar de 
bank worden gezonden.
De mogelijkheid van internetban-
kieren blijft. Die gemakkelijke betaal-
methode wordt niet gewijzigd maar 
je moet wel beschikken over en om 
kunnen gaan met een computer.

Jan in‘t Veld

Aan u een verzoek om ons 
blad te steunen. Onderstaand 
voorbeeld van de acceptgiro 
vindt u niet meer bijgesloten, 
maar uw gift is wel van belang, 
graag uw bijdrage overmaken 
op de volgende bankrekening 
nr. NL76RABO0357801326 
t.n.v. Diaconie Herv. Gem. 
Haamstede

Van de redactietafel
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Kerkelijke mutaties

Verhuisd binnen de gemeente:

Mevr. P.W. Malipaard-Westhoeve 

naar Kloosterweg 18 0001

Vertrokken:

Mevr. E.M.L. van der Neut van 

Hogezoom 16 naar Amsterdam

Familie C. Semeijn van  

Christinastraat 32 naar 

SCHARENDIJKE

Nieuw ingekomen

Dhr. K. Visser is verhuisd van 

Hilversum naar Lijsterbesweg 34, 

4328JV BURGH-HAAMSTEDE

Mevr. J.B. van Leeuwen-Verbeek 

van Westerenban 26 naar 

Kloosterweg 18 0014

Overleden:

Dhr. Cornelis Olivier Rademaker, De Roterij 9 20-08-2022 75 jaar

Dhr. Martin Soeters, ‘s Gravenmeet 51 03-11-2022 88 jaar

Want ik ben verzekerd, dat noch dood noch leven, 
noch engelen noch machten, noch heden  

noch toekomst, noch krachten, noch hoogte  
noch diepte, noch enig ander schepsel ons zal  

kunnen scheiden van de liefde Gods, 
welk is in Christus Jezus, onze Here.

Romeinen 8: 38 en 39

Inleveren copy Gemeenteklanken 
voorjaar / zomer 2023

woensdag 8 maart
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Belangrijke adressen
Kerkgebouw: Ring 1, tel. 652248
www.hervormdhaamstede.nl

Mevr. W. van Donk, diaken / kerkrentmeester
J.J. Boeijesweg 29, 4328GX  Burgh-Haamstede,
tel. 06-11036988, e-mail: awriksman@hotmail.com

Dhr. P.G. Buijs, diaken
Margrietstraat 39, 4328 BW  Burgh-Haamstede
tel. 652495, 

Mevr. P. ‘t Hart-Arkenbout, ouderling
Torenweg 16, 4328 JH  Burgh-Haamstede,
tel. 06-57895005, e-mail: pia.t.hart@outlook.com

Mevr. M. Kramer - Nap, ouderling
’s Gravenmeet 35, 4328 PG  Burgh-Haamstede, 
tel. 652340, e-mail: m_kramer@zeelandnet.nl

Mevr. A. Barends - Sabee, scriba Kerkenraad
‘t Schoolplein 9, 4328 AK  Burgh-Haamstede, 
tel. 650310, e-mail: scriba@hervormdhaamstede.nl

Koster wnd.: P. de Meij
Margrietstraat 27, 4328 BW  Burgh-Haamstede,
tel. 651901, e-mail: p.de.meij@kpnplanet.nl

Koster wnd. / Ledenregistratie: M. Barends
‘t Schoolplein 9, 4328 AK  Burgh-Haamstede, 
tel. 650310, e-mail: scriba@hervormdhaamstede.nl

Gemeenteklanken: M. Barends
‘t Schoolplein 9, 4328 AK  Burgh-Haamstede, 
tel. 650310, e-mail: scriba@hervormdhaamstede.nl

Kerkelijk ontvanger: J.A. in ‘t Veld
Irenestraat 51, 4328 BT Burgh-Haamstede
Tel. 651883, e-mail jaintveld@zeelandnet.nl
Banken: Rabobank Oosterschelde:
IBAN: NL55 RABO 0357 8005 40
t.n.v. Kerkrentmeesters Herv.Gem. Haamstede
ING: IBAN NL80 INGB 0000 2104 28
t.n.v. Ontvanger Ned.Herv. Kerk Haamstede

Organisten: Aart Kot
‘s Gravenmeet 15, 4328 PG  Burgh-Haamstede
06-11291103, 06-15237982,
e-mail: mezzo@zeelandnet.nl
Petra Hoefs-van de Putte
James Grieves 17, 4007 XM  Tiel, 
tel. 0344-572740,  
e-mail: marcel.petra.hoefs@gmail.com

Sandra van de Putte
Verdiweg 441, 3816 KN  Amersfoort,
tel, 033-4702579, e-mail: shvandeputte@hotmail.
com

Diaconie, Mevr. W. van Donk,  
J.J. Boeijesweg 29, 4328GX  Burgh-Haamstede,
tel. 06-11036988, e-mail: awriksman@hotmail.com
IBAN: NL76 RABO 0357 8013 26

Zendingscommissie:  
IBAN: NL18 RABO 0357 8665 84

Kindernevendienst: M. Kramer-Nap
’s Gravenmeet 35, 4328 PG  Burgh-Haamstede, 
tel. 652340

Verjaardagsfonds: J. van Damme
Dapperweg 17, 4328 BA  Burgh-Haamstede, 
tel. 652075

Int. Kerkelijk kerkkoor: Lia v.d. Linde  
Zandweg 17, 4328 BG  Burgh-Haamstede, 
tel. 652489, e mail: bvdlinde@zeelandnet.nl

Kerkbode: M.P. van ‘t Hoff
tel. 06-51356640,
e-mail: mpvanthoff@zeelandnet.nl

een Oproep

Wie de zoon kent,
kent de vader;

maar wie kent de zoon?

er wordt wel gezegd
onbekend maakt onbemind,
maar wat doen we daaraan?

Kan jij het? Ken jij hem?
noem zijn naam,

blijf het doen,
dat is het antwoord.

Johan van den Ban

1-12-2022



6

Januari:
01  10.00 uur: kandidaat Sander Janse  
 uit Middelburg
08 pastor Ruud Baas uit Gouda
15  10.00 uur: ds. H. Klink uit Marken
22  10.00 uur: pastor Riemens  
 uit Arnemuiden
29  10.00 uur: ds. J. Wouters uit Middelburg

Februari:
05  10.00 uur: ds. J. Smink uit Zierikzee
12  10.00 uur: ds. J. Beijer uit Middelburg
19  10.00 uur: ds. D. Goverts uit Dordrecht
26  10.00 uur: pastor Ruud Baas uit Gouda

Maart:
05  10.00 uur: ds. G. Sinke uit Haamstede
12  10.00 uur: ds. C. Haasnoot uit Lisse
19  10.00 uur:  ds. D. Goverts uit Dordrecht
26  10.00 uur: ds. J. Reehorst  
 uit Nieuw Beijerland

April:
02  10.00 uur: pastor A. Slabbekoorn  
 uit Goes

07  19.00 uur: ds. Catsburg uit Goes  
 (Goede Vrijdag HA)
09  10.00 uur: voorganger Gilbert van  
 Noorden uit Krabbendijke (1e Paasdag)
16  10.00 uur: pastor Jaap Verbruggen  
 uit Tholen
23  10.00 uur: pastor Riemens  
 uit Arnemuiden
30  10.00 uur: nog niet bekend

Mei:
07  10.00 uur: ds. Bijman uit Arnemuiden
14  10.00 uur: ds. T. Wegman uit Zeist
18  10.00 uur:  ds. Catsburg uit Goes  
 (Hemelvaartsdag)
21   10.00 uur: pastor Verbruggen uit Tholen
28  10.00 uur: ds. C. Haasnoot uit Lisse  
 (Pinksteren)

Dit rooster is onder voorbehoud, voor mutaties 
zie de site: www.hervormdhaamstede.nl

Kerkdiensten

Kerstnachtdienst
24 december aanvang 22.00 uur, met mede-
werking van Ds. J. van Langevelde, Aart en 
Helma Kot.

Bijbelkring
In januari gaan we starten met een bijbel-
kring over het boek Openbaring. Wat heeft 
dat laatste bijbelboek ons te zeggen? 
Nieuwsgierig? Kom, doe mee. We beginnen 
op dinsdag 10 januari om 19.00 uur in de 
kerk.

Schema:
10 januari: Openbaring 4
31 januari: Openbaring 5
21 februari: Openbaring 6
14 maart: Openbaring 7
4 april: Openbaring 8
25 april: Openbaring 9

Van harte welkom!
Aart Slabbekoorn
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Diaconiereis zaterdag 17 September 2022

We beginnen de dag vanaf 10:30 in 
de Pelgrimskerk met een gezellig 
samenzijn onder het genot van koffie 
met appelgebak. Om ongeveer 10:00 
uur arriveert de bus van Van Oeveren 
met chauffeur Leendert Oosse en de 
mensen uit Scharendijke en Renesse. 
Nadat we, leden uit Hervormd 
Scharendijke, Renesse, Haamstede, 
Gereformeerd Haamstede en de 
Christelijke Gereformeerde Kerk van 
Haamstede (54 personen) zijn  inge-
stapt vertrekken we om 10:30 uur. 

We rijden eerst door Haamstede 
vervolgens over de Stormvloed kering 
richting Goes. Daarna gaan we over 
de Oude Rijksweg langs Kloetinge, 
Kapelle enz. richting Bergen op Zoom 
naar Zalencentrum De Raayberg. 
Eerst worden we nog welkom 
geheten door Lia Waverijn. We arri-
veren daar om 12:10, waar voor ons 
een heerlijk Lunchbuffet staat te 
wachten.  Ds. Harry Smit heet ons 
welkom en draagt een gedicht voor, 
wat als thema heeft: kijk naar alles 

Liturgiestuk ter gelegenheid van de 
Eindejaarsdienst 2022

In zijn Licht
Ps. 36 : 10, 1 Joh. 1 : 7,

Matth. 5: 14-16, Rom. 8: 14

Waar wij deuren sluiten
opent God Zijn venster.

Door Zijn Liefde en
eindeloos geduld
verlaten wij onze 

glazen stulp;

van schone schijn bevrijd.
Door de Geest geleid

wandelen wij in Zijn Licht
met Jezus....
om tot een 

Licht te zijn 
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om je heen en naar jezelf, maar het 
gaat erom dat we elkaar niet kunnen 
missen. Hierna bidden we geza-
menlijk het Onze Vader. Vervolgens 
genieten we van een heerlijke Lunch. 
Aan het eind van deze maaltijd nadat 
we verkwikt en verzadigd zijn leest 
Ds. Harry Smit een dankgebed over 
Psalm 145, in een bewerking van 
Hans Bouma. Dan stappen we weer 
in de bus om onze reis naar  het 
Karren Museum in Essen(België) te 
vervolgen. Via Huijbergen komen we 
in Essen aan om het Karren Museum 
aldaar te bezoeken. We worden 
daar in twee groepen verdeeld, 
en een gids vertelde ons op een 
hele fijne manier de geschiedenis 
van het ontstaan van dit museum. 
Over de geschiedenis van de karren 
en koetsen was natuurlijk veel te 
vertellen, wat bij mijn groep behoor-
lijk wat vragen opriep.
Om 16:45 stapte het gezelschap 
weer in de bus om weer huiswaarts 
te keren. We rijden nu naar Bergen 
op Zoom, Tholen, Philipsdam waar 
we uitgebreid uitleg kregen over de 
werking van de zout en zoetwater-
scheiding van deze sluis. Onderweg 
werden Jan en Lia Waverijn bedankt 
voor hun inzet om deze reis te orga-
niseren en te zorgen dat het ons aan 
niets ontbrak. Ook werd onze chauf-
feur Leendert Oosse bedankt voor de 
uitstekende uitleg onderweg en  de 
tot nu toe veilige en behouden rit. 
De mensen uit Scharendijke werden 
het eerst thuisgebracht, vervolgens 
Renesse en kwamen om 18.00 uur 
weer terug bij Pelgrimskerk. Daar 
stapten we moe en voldaan uit.

Sjaak van Nieuwenhuijze


