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Elke dag, elke nacht
		…vertelt de hemel wat God heeft gemaakt
(Ps. 19, BGT)

In de maand juni staat in mijn
dagboek bij het Bijbelgedeelte van
de dag een gedicht van de Vlaamse
dichter Guido Gezelle (1830-1899).
Zijn verwondering voor de schepping is groot. Alles wat groeit, bloeit
en leeft: hij schrijft daarover - in die
mooie, oud-Nederlandse woorden,
Vlaams - in grote eerbied voor de
Schepper. Met zijn woorden zet
de dichter je soms even stil. Dat is
goed, want we hebben het druk en
bezigheden van elke dag vragen en
aandacht. We leven soms langs de
schepping heen, zien nog nauwelijks
hoe mooi alles is… Soms denk je:

wanneer is er nog tijd voor verwondering?
Na een prachtig voorjaar en gelukkig
ook een periode met regen is het
nu (wanneer ik dit schrijf) prachtig
zomerweer. De schepping in de eigen
achtertuin en op zoveel plekken om
je heen om je heen…, is uitbundig
in groei, bloei, in geuren en kleuren:
overal even mooi! Wie er op let, gaat
als vanzelf genieten.
Hopelijk is dat ook in verwondering:
net als David. Hij schrijft er over in
Psalm 19. Daarin komt de schepping
op een bijzondere manier tot leven:
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ze spreekt een taal! David zegt: ‘alles
om je héén herinnert ons, vertelt ons
en wijst nadrukkelijk op de Maker
van al dat moois: God... Nee, je kunt
die taal niet horen, het vraagt dat je
wat je ziet… tot je door laat dringen:
de schoonheid, de uitbundigheid
en (!) ook de kwetsbaarheid. Guido
Gezelle noemt dat: ‘luisteren met je
ziel’…
Als de ziele luistert, spreekt het al
een taal dat lééft
’t lijzigste gefluister ook een taal en
teken heeft.
Het is belangrijk dat we de taal van
de schepping verstaan: en dat we
erkennen dat zij ook kwetsbaar is,
dat zij wordt bedreigd, beschadigd
en uitgebuit, leeggeroofd… Behalve
eer aan de Schepper is de taal van
de schepping ook een herinnering
(‘wake-up call’) dat zij ons is gegeven

om te bouwen en te bewaren (we
zijn ‘rentmeesters’, zie Gen. 2) Dat
weten we misschien wel, maar de
vraag is: wat doen we daarmee,
wat kunnen we doen om de schade
aan de schepping - die steeds groter
wordt - te beperken? Weten we hoe
groot onze verantwoordelijkheid is?
Het is zinvol om samen mee bezig
te zijn. Samen in gesprek over deze
zaken: die ons allemaal aangaan
en waarin we (denk ik) als kerk en
als christen een voorbeeld functie
hebben!
Dat gesprek kan zijn thuis: in het
gezin, in de kring met vrienden en
vriendinnen, maar ook in de kerkenraad, op een gemeenteavond of in
onderlinge ontmoeting. Steeds vaker
is het thema klimaatverandering
in het nieuws. Ieder heeft daar wel
bepaalde ideeën bij. Dat kan een
mooie uitdaging zijn om daar vanuit
je geloof gedachten te delen met
anderen om te zien welke bijdrage
je kunt leveren: er is heel veel wat
nodig is en er is heel veel dat mogelijk is!
Tot slot: ik hoop dat u en jullie
kunnen genieten van een mooie
zomer en van alle mooie dingen om
ons héén op allerlei plaatsen waar
we hopen te zijn in de komende
tijd. Laten we hopen dat we daarna
elkaar weer in gezondheid mogen
ontmoeten!
ds. W.J. van de Griend
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Van de redactietafel
Het is zoals elk jaar. De vakanties zijn
weer bijna achter de rug, de zomer
loopt op zijn eind. Qua weer hebben
we een fantastische zomer gehad,
maar de herfst komt eraan, het
Winterwerk staat weer te wachten.
Als redacteur ben je altijd weer
benieuwd hoeveel copy er wordt
aangedragen bij een nieuwe uitgave
van Gemeenteklanken, maar dit

keer was het wel bijzonder weinig.
Daarom een verzoek aan u, voor de
volgende uitgave, lever een stukje
tekst aan, een leuk of interessant
verhaal, een gedicht ect. want wat
we willen lezen zijn toch de klanken
(verhalen) van de gemeente. Alvast
veel leesplezier.
Maarten B.

Kindernevendienst
In september bestaat de kindernevendienst 30 jaar, een jubileum dus.
Na 2 jaar corona was het wel wat
vreemd en toch ook bijzonder om
met kinderen naar “ons” plekje te
gaan in de kerkzaal. Dit seizoen is
alweer bijna voorbij. Er zijn weer
veel leuke gesprekken geweest, niet
alleen over de bijbel of wat ze in
hun dagelijks leven doen. Het zijn
de opmerkingen die me raken als ze

vertellen hoe zij nog zo heerlijk
onbevangen in het leven staan.
Volwassenen kunnen soms hiervan
wat leren.
Dankbaar en blij dat we dit al zo
lang mogen en mogen aanbieden.
Marjan Kramer.

Zomer inloopconcerten in de Grote Kerk Haamstede
Zaterdagmiddag 6 augustus,
13 augustus, 20 augustus,
27 augustus:
Orgel en Mezzosopraan:
Aart en Helma Kot
Aanvang 14:30; kerk open om 13:30.
Gratis entree; aan de uitgang
collecte voor het Orgelfonds.

Zaterdagmiddag 3 september:
Salon-ensemble: Delta Quintet
Aanvang 14:30; kerk open om 13:30.
Gratis entree; aan de uitgang
collecte voor het Orgelfonds.
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Snuffelmarkt
Zo’n dag is zo voorbij, maar wat er
allemaal vooraf moet gebeuren, tja,
dat vergt wel wat meer tijd.
Het voornaamste is: mensen die
willen helpen. Dit jaar was het een
luxe, 24 vrijwilligers!!! Mannen die
spullen van de zolder haalden, met
tafels sjouwden. Dozen, kratten
enz. naar diezelfde tafels brachten
waar vervolgens andere vrijwilligers stonden om de spullen uit te
stallen. Pannenkoekbeslag maken en
bakken, ook nu weer een gewenst
product. Mensen die op pad zijn
geweest om prijzen op te halen voor
de loterij, en wat zijn we verwend
door de ondernemers van het dorp
en omstreken. Er is jam gemaakt,
advocaat, heerlijke baksels, het was zo
weg. Kaarten en zelfgemaakte snuisterijen. Ook belangrijk: de zorg voor
de inwendige mens. In de koffiehoek was het een gaan en komen

van mensen. Hier
konden ze hun
aangekochte
spullen
en/
of
prijzen bewonderen. De boeken
waren gesorteerd op genre, dus
makkelijk uit te zoeken voor de
aanstaande lezer. De aangeboden
speelgoed dit jaar was opmerkelijk veel. Zo ook de tweedehands
spullen, er is veel verkocht.
Ook de dames die bij de kleding
stonden, hadden veel werk hiervan
gemaakt en kregen complimenten.
Na de eerste balans is het bedrag,
na ontvangst van een gift, gestegen
naar ruim € 2500,00 .
Een ieder HEEL hartelijk bedankt.
We hopen het volgend jaar weer te
mogen organiseren.
Marjan Kramer

Reünie Orkest Artillerie (ROA)
Ze zijn weer geweest, het Koperensemble Reünie orkest artillerie
trompetterkorps, oftewel het ROA.
Op zondag 10 juli jl. mochten we de
mannen, en hun partners, voor de
12de keer weer welkom heten.
Zowel het korps als wij, de Herv.
Gemeente, hadden hier zeer naar
uitgekeken.
Het is bijzonder dat velen van hen
helemaal naar ‘t Harde rijden, ze
wonen verspreid door Nederland,
om daar te oefenen. Dat zegt veel
over hen. Het enthousiasme, de
gedrevenheid, maar ook de hechte
vriendschap die onder hen heerst.
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De samenwerking tussen ds. Klaas
Goverts, Aart en Helma Kot en het
ROA verliep alsof ze dit al jarenlang
deden. Nogmaals, heel veel dank
voor deze prachtige dienst die we
met velen mochten beleven ter ere
van God onze Vader. En voor volgend
jaar... u was er bij dat we tijdens
de kerkdienst een afspraak hebben
gemaakt, noteer het maar vast in uw
agenda: zondag 16 juli 2023!
Marjan Kramer

Kerkelijke mutaties
Verhuisd binnen de gemeente:
Mevr. P. ‘t Hart-Arkenbout is verhuisd
van Torenweg 16, 4328JH BURGHHAAMSTEDE naar: Hogezoom 3
0019, 4328EE BURGH-HAAMSTEDE

Dhr. J.J. Bal is verhuisd van Bruinisse,
naar: Bernhardstraat 43,
4328BR BURGH-HAAMSTEDE

Verhuisd:
Familie G. van Ravenswaaij is
verhuisd van Huismeet 10 4327AK

SEROOSKERKE SCHOUWEN naar
Zoetermeer

Overleden:
Dhr. P.T. Quaak, Kloostertuin 52 15-04-2022
Mevr. P.W. van Dam - van Ast, Hogezoom 5 B
Dhr. G.W.A. van Hemert, Kloosterweg 18 0009
Dhr. H.J. Jorissen, Rozenlaan 2
Dhr. W. van der Togt, Strandweg 23
Mevr. A. Schrier-Smalheer, Kloosterweg 18 0014

15-04-2022
14-04-2022
17-04-2022
10-06-2022
08-07-2022
02-08-2022

89 jaar
84 jaar
83 jaar
85 jaar
83 jaar
95 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
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Belangrijke adressen
Kerkgebouw: Ring 1, tel. 652248
www.hervormdhaamstede.nl
Predikant ds. W.J. van de Griend
Langeville 65, 4401 GM Yerseke
Tel: 0113 - 571336 / 0630469044,
e-mail: wjvdgriend@zeelandnet.nl
Dhr. Q.A. van de Vrie, Kerkrentmeester,
tel. 06-53389972,
e-mail: andre.van.de.vrie@gmail.com
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

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, Dhr. Q.A. van de Vrie,
tel. 06-53389972,
e-mail: andre.van.de.vrie@gmail.com
IBAN: NL76 RABO 0357 8013 26
Zendingscommissie:
IBAN: NL18 RABO 0357 8665 84

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

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

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

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

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

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

Inleveren copy najaar/winter
Gemeenteklanken woensdag 7 december 2022
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Kerkdiensten Hervormde gemeente Haamstede
Augustus:
07 10.00 uur: ds. F. van Vliet uit Zaamslag
14 10.00 uur: ds. H. Dingemanse uit H.I.Ambacht
21 10.00 uur: ds. W.J. van de Griend
28 10.00 uur: ds. T. Wegman uit Zeist
September:
04 10.00 uur: kandidaat J. Jacobse
11 10.00 uur: ds. C. Bijman uit Arnemuiden
18 10.00 uur: ds. Boomsma uit Amsterdam
25 10.00 uur: pastor P. Riemens uit Arnemuiden
Oktober:
02 10.00 uur: ds. Geertje Zomer Haamstede
09 10.00 uur: ds. W.J. van de Griend
16 10.00 uur: ds. W.J.van de Griend
23 10.00 uur: ds. H. Klink uit Marken
30 10.00 uur: pastor A. Slabbekoorn uit Goes
November:
06 10.00 uur: ds. C. Bijman
13 10.00 uur: ds. W.J. van de Griend
20 10.00 uur: ds. H. Catsburg einde kerkelijk jaar
27 10.00 uur: ds. W.J. van de Griend, 1e advent
December:
04 10.00 uur: ds. Noordam uit Nieuwendijk
11 10.00 uur: ds. W.J. van de Griend
18 10.00 uur: ds. W.J. van de Griend
24 22.00 uur: Kerstnachtdienst
25 10.00 uur: ds. G. Sinke uit Haamstede, 1e kerstdag
31 19.00 uur: pastor A. Slabbekoorn, oudejaarsavonddienst
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Een kijkje achter de schermen!

Up-to-date
Schilder bezig met het updaten vanhet Predikantenbord

Bloemstuk voor Pinksteren

Poetsen
Marijke poetst de
lessenaar op de
kansel
Vrijwilligers
Aan de koffie
tijdens de grote
schoonmaak van
de kerk
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