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‘We gaan op weg…’  ( bij Johannes 14: 6, NBV) 
 
Meditatie over nog een betekenis van deze woorden van Jezus: ‘Ik ben de weg, de waarheid 
en het leven’. 
 
In de komende tijd van (school-)vakanties trekken veel mensen er op uit. Gelukkig zijn er 
meer mogelijkheden, is er meer ruimte. Laten we er blij mee zijn en tegelijk bedenken dat er 
ook heel wat mensen zijn die er niet op uit trekken, niet op vakantie kunnen gaan: om allerlei 
redenen. En laten we vooral ons gezond verstand blijven gebruiken, bij alles wat we in de 
komende zomerperiode gaan doen. 
Dichtbij huis of wat verder weg: als we eropuit trekken, doen we dat vaak via ‘gemarkeerde’ 
routes die je wandelend, met de fiets of auto kunt volgen. Al die routes staan op allerlei 
kaartjes die je op heel wat plaatsen kunt krijgen of gewoon op je mobiel. Waar het om gaat, is 
dat je blijft letten op de tekens onderweg: bordjes met aanwijzingen of afbeeldingen, kleuren 
van paaltjes of de nummers van de knooppunten-route. Daaraan zie je of je op de goede weg 
bent. 
Van de route afwijken, wanneer je een aanwijzing mist, dan kan het zijn dat je gaat dwalen. 
Bovendien mis je dan meestal de bijzondere dingen die de route zo speciaal maken: mooie 
plekjes, prachtige uitzichtpunten, mooie gebouwen of een aardig terras om even aan te leggen. 
Het wordt soms een gezoek en gepuzzel voordat je weer weet waar je bent en: in welke 
richting je verder kunt. 



Dit zijn wat inleidende gedachten bij de woorden van Jezus in Johannes 14: ‘Ik ben de weg en 
de waarheid en het leven’. Bekende woorden die uitnodigen om bij stil te staan en steeds iets 
van betekenis te ontdekken van die ‘weg’. Het is hier niet een letterlijke weg: Jezus bedoelt 
hier ‘manieren van denken, doen en laten’, zoals Hij ons dat voordoet. Hoe vinden we ‘die 
weg?’ Ik denk door ons telkens af te vragen: ‘ben ik in wat ik doe of laat, in wat ik zeg of 
schrijf ook herkenbaar als christen?’ Hoe maak ik in mijn omgaan met elkaar en de ander het 
verschil: zonder vooroordeel, zonder je te laten beïnvloeden door wat ánderen vinden of 
zeggen?  
Jezus wijst de weg van geloof, hoop en liefde. 
Hij is de weg en de waarheid. Dat wijst ook op Zijn woorden: die zijn betrouwbaar, wáár! En 
onze woorden? In de Psalmen staat: ‘Heer, zet een wacht voor mijn lippen!’ Let op wat je 
zegt, denk steeds ná voordát je iets zegt. In onze tijd kun je ook zeggen: ‘Hou je vingers in 
bedwang’ voordat je iets schrijft, mailt, appt, bedenken: is het goed, is het nodig, zijn dit de 
goede woorden? Bedenk dat je beter kunt praten met dan praten over. In vakantie tijd laten 
mensen soms de social media voor wat ze zijn: onderbreken, nu even een tijdje niet. Ook ‘een 
goede weg’ lijkt mij. Tijd voor andere dingen. 
Via de vakantietijd gaan we als gemeente ook op weg naar een nieuw seizoen! Welke wegen 
we in de komende periode ook gaan: in alles wat je denkt of doet, in alles wat je zegt of 
schrijft: volg de ‘weg’ van geloof, hoop en liefde. Met de tekens daarvan onderweg steeds in 
gedachten: het kruis van de opgestane Heer, Licht voor de wereld. Het anker: geloof ligt vast 
in de hoop op Gods nieuwe wereld en: het hart is teken van de liefde die Jezus ons leert, in 
álles! 
 
Voor ieder: een goede tijd in eigen huis, fijne vakantie, veilige reis en hopelijk straks weer 
veilig thuis! 

ds. W.J. van de Griend 



Kerkdiensten (tevens online of via Kerkomroep / Facebook) 
 
25 juli  
10.00 uur ds. G. de Lang, Zaamslag 
 
1 augustus  
10.00 uur ds. C. Biemond-Spek, Bergen op Zoom 
 
8 augustus  
10.00 uur ds. W.J. van de Griend 
19.30 uur gebedsbijeenkomst 
 
15 augustus  
10.00 uur ds. W.J. van de Griend 
 
22 augustus  
10.00 uur ds. B.M. van Ginhoven, Ouwerkerk 
 
29 augustus  
10.00 uur mw. L. Slabbekoorn, Terneuzen 
 
5 september viering Heilig Avondmaal 
10.00 uur ds. W.J. van de Griend 
 
12 september  
10.00 uur ds. L. de Ronde, Kruiningen 
19.30 uur gebedsbijeenkomst 
 
19 september themadienst 
10.00 uur Coen Nuyten 
 



 
 
 
 
• We besluiten dat voortaan Kruispunt gemeentebreed verspreid zal worden. 
• Na lange tijd vergaderen we op 8 juni weer fysiek. Wat fijn elkaar weer te zien. 
• Er wordt gesproken over de gemeentemiddag en – avond die 23 juni werden gehouden. In 

dit nummer vindt u de verslagen van beide bijeenkomsten. 
• Opmerkingen die gemaakt werden bij het ophalen van de herinnering Kerkbalans zullen 

worden bekeken en waar mogelijk ook uitgevoerd. 
• De jaarrekening van Kerkrentmeesters en Diaconie zijn goedgekeurd. Beide hebben eerst 

ter inzage gelegen en zijn besproken tijdens de gemeentebijeenkomsten. 
• Het werkplan 2021-2022: 50% werkzaamheden ds. van de Griend is doorgesproken, 

evenals de taakverdeling pastoraat per 1 juli 2021.  
• De kerkenraad heeft geëvalueerd over de technisch voorzitter Bas Feijtel en extern 

adviseur Bart van Noord. We zijn heel blij dat beiden ons door deze pittige periode 
helpen. Omdat Bas heeft aangegeven dit voorzitterschap voor een jaar te willen doen, 
gaan we op zoek naar een extern voorzitter binnen onze gemeente. Bart is nog druk bezig 
met het vormen van het beleid. Dit hopen we eind dit jaar ook afgerond te hebben. 

• Het startweekend zal worden gehouden op 25 en 26 september. We gaan binnenkort 
brainstormen over de invulling. Suggesties vanuit de gemeente zijn welkom. 



Kerkbalans 2021 
 

Aangeschreven voor Kerkbalans 
Voor Kerkbalans zijn 880 leden aangeschreven van 27 jaar en ouder en 61 leden tussen 18 t/m 
26 jaar. In totaal zijn 941 leden aangeschreven. Dit zijn allen doop- of belijdende leden, dus 
geen meegeregistreerden (meegeregistreerden zijn bijvoorbeeld kinderen die niet gedoopt 
zijn, maar waarvan de ouders wel dooplid zijn en op hetzelfde adres wonen of een echtpaar 
waarvan er 1 geen (doop)lid is. 
 

Bijgedragen aan Kerkbalans 
618 leden van 27 jaar en ouder hebben bijgedragen. Van de leden tussen de 18 t/m 26 jaar 
hebben er 17 bijgedragen. In totaal hebben 635 leden bijgedragen aan Kerkbalans. 
Een aantal leden hebben zich uit laten schrijven en een aantal zijn ondertussen overleden. 
Er zijn + 300 personen aangeschrevenen die (nog) geen gehoor hebben gegeven aan de 
oproep om bij te dragen, ook niet nadat ze persoonlijk zijn benaderd. 
 

Stand Kerkbalans 
Er is een bedrag van € 76.805,00 toegezegd. 
Op de bank is binnen een bedrag van € 98.425,50. 
Volgens de toezeggingsformulieren die zijn ingeleverd, komt er nog een bedrag van € 
16.405,00 aan toegezegde bedragen binnen. Dit komt misschien wat vreemd over, maar er 
zijn mensen die geen toezegging hebben gedaan en toch geld overmaken voor Kerkbalans.  
De toegezegde bedragen opgeteld bij wat we hebben ontvangen zonder toezeggingen komt 
momenteel uit op een stand van € 114.830,50. 
 

Collecten en giften 
Vanwege de online diensten wordt er door veel gemeenteleden gebruik gemaakt van de 
mogelijkheid om collectegeld per bank over te maken. 
Vanaf 1 januari t/m 21 mei is via de bank ontvangen 

Ø Collectegeld	€	18.600,00	
Ø Giften	€	7.955,00	
Ø Schenking/legaten	€	3.115,00	

In totaal is per bank ontvangen € 29.670,00



Jaarrekening Diaconie 2020 
 



Taakverdeling Pastoraat vanaf juli 2021 
 

Werkweek predikant gaat naar 20 uur (50 %  
 2 ½ dag x 8 uur  * di. / do. / vr. (half) 
 Pastoraat + 8 uur per week 
 

Taken van de predikant: nadruk op prediking en crisis pastoraat 
Melden van bijzonderheden, ziekenhuisopname, onverwachte dingen 
* telefonisch op mijn werkdagen di, do en vr. morgen 
* per mail op mijn vrije dagen ma, wo, vr. middag 
 

Afspraken 
* Alle pastorale info komt binnen bij Hanny Buringh 
* Zij geeft door aan past. ouderling en/of past. medewerker 
* Zij geeft door aan predikant (telefoon) op di, do, vr. 
* Zij zet niet dringende info op de mail van de predikant ma. wo. vr. za. 
 

Pastoraat predikant  
Crisispastoraat 
 ernstig zieken, bijzondere omstandigheden, 
 bij overlijden, ziekenhuisbezoek, 
 verpleeghuisbezoek 
 

 In overleg met pastorale ouderlingen 
 In overleg met pastorale medewerkers 
 

Overig Pastoraat 
 Rouwdiensten (voorbereiding + nazorg 
(Liturgie gerelateerd) 
 Trouwdiensten (huwelijkscatechese 
Belijdenisdiensten (belijdeniscatechese 
 Doopdiensten (doopgesprekken 
 



Overig 
Verjaardagen 
Huwelijksjubilea door pastorale ouderlingen 
Bijzondere gelegenheden pastorale medewerkers 
Overige contacten 
Per wijk  
 goede afspraken  
 goede communicatie 
 goede afstemming van aandachtspunten, verbeterpunten 
 

juli 2021, Willem van de Griend 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gemeenteleden die elders in een verzorgingshuis verblijven 
Mw. J.C. v.d. Endt-Sinke, Pomona, Groenewoud 3, 4421 BM Kapelle 
Mw. W. Gebraad, Pomona, Groenewoud 3, 4421 BM Kapelle 
Mw. J. Hogenstijn, Maartenbroersweg 42, K 3, 4417 BL Hansweert 
Mw. M.A.J. Hollebrandse-Huissen, Hof Cruninghe, Langeviele 41-43, 

4416 CE Kruiningen 
Mw. J.J.J. Verwijs-v/d Endt, ’s H. Hendrikskinderenstr. 40, 4461BW Goes 
  



 

 

Jeremia	6:16 
 

 



Gemeentemiddag 23 juni 2021, om 14.30 uur in De Haven. 
Aantal aanwezigen: 15 à 20 personen 
Ds. Van de Griend heet iedereen welkom en leest met ons Romeinen 12: 4 t/m 13; onze gaven 
inzetten! We zingen lied 912 en ds. Van de Griend spreekt een 
gebed uit. 
 
Jaarrekening 2020 Diaconie Anja Joosse legt 
namens het college van diakenen de Jaarrekening 2020 
uit. Er is een klein negatief resultaat, hoofdzakelijk 
veroorzaakt door corona.  
Niemand heeft een vraag; vragen kunnen altijd nog worden gesteld. 
 
Jaarrekening 2020 College van Kerkrentmeesters 
Corné Harmsen geeft uitleg over de Jaarrekening 2020 namens het college van 
kerkrentmeesters. 
Het resultaat is minder negatief dan begroot, maar desalniettemin nog behoorlijk negatief. 
Vraag: Is de subsidie voor het onderhoud van de kerk de SIM subsidie 

(Instandhoudingssubsidie Rijksmonumenten)? 
Antw.: De subsidie is afkomstig van het Rijk, dus inderdaad SIM.  
Vraag: Waarom zijn de “baten” niet uitgesplitst? 
Antw.: Omdat er niet zoveel uit te splitsen valt. De baten zijn 

Kerkbalans, collecten en giften en subsidie.  
Vraag: Waarom zijn er geen beleggingen meer?  
Antw.: De beleggingen zijn verkocht omdat ze geld gingen kosten 

(De bank berekend als je onder een bepaald bedrag aan 
beleggingen komt kosten).  

Vraag: Is het mogelijk om uit De Haven nog meer inkomsten te halen?  
Antw.: Door corona was dat lastig. Reclame/advertenties mag maar  
 beperkt omdat we geen horecabedrijf zijn en we zodoende geen concurrentie voor de 

Horeca mogen zijn. Bovendien mag je niet boven een bepaald bedrag aan inkomsten 
uitkomen, want dan wordt je BTW plichtig.  

Als er door corona weer minder beperkingen zijn, verwachten we dat het wel weer wat op 
gang komt. 
 
Kerkbalans 2021, collecten en giften 
De huidige stand van Kerkbalans en de collecten en giften is boven verwachting. De vraag is 
of we dat vol blijven houden!? In 2020 is een gat gevallen en daar blijven we nog een poosje 
de naweeën van merken. Het lijkt nu goed te gaan, maar we moeten het wel volhouden. 
We denken dat de persoonlijke benadering van mensen die niet hadden toegezegd, ook een 
verschil maakt.  
Opmerking: Er hebben zo’n 300 mensen niet bijgedragen, ze zijn allen benaderd. Dat is toch 
nog veel. 
Opmerking: Het zou een verschil kunnen maken om onderscheid te maken in 2 geldstromen; 
1 voor het gebouw (kerk) en 1 voor het pastoraat. Mensen die niet zo betrokken zijn bij “de 



kerk”, willen misschien wel bijdragen aan het gebouw. Voorbereidende stappen worden 
daarvoor gemaakt.  
 

Pauze 
 

Enquête 
Bart van Noord bespreekt de uitleg van de enquête.	 
Er hebben 135 mensen de enquête ingevuld, het grootste deel van de invullers was 50+. 
Er moet nagedacht worden over de toekomst van de gemeente. Hij vergelijkt de 
ontwikkelingen in de gemeente met een ijsberg. Wat we zien, o.a. de financiën, is wat boven 
water uitkomt. Met de uitkomst van de enquête proberen we te bekijken wat zich onder water 
bevind.  
De mensen die hebben meegedaan, zijn de betrokken kern. Mensen die niet betrokken zijn, 
hebben de enquête niet ingevuld. De signalen die uitgaan van de enquête zie je terug in 
Kerkbalans.  
Ø Een deel van de invullers is wel betrokken maar niet actief in kerkenwerk. Het valt op dat 

menigeen zich beschikbaar wil stellen voor een korte periode voor hand- en spandiensten. 
Ø De waardering voor de online diensten is gemengd. 
Ø 95% van de invullers is op de hoogte door het lezen van de “bladen”.  
Ø Een percentage van 10% voelt zich niet (meer) thuis in de gemeente. 
Ø We zijn een veelkleurige geloofsgemeente!  
Ø Actief zijn binnen de kerk vergroot de betrokkenheid!! 
Ø De behoefte aan verandering van 50- is groter dan die van 50+.  

50- vindt de kerk minder laagdrempelig, afstandelijk, minder avontuurlijk en minder 
vernieuwend. 

We zullen een zoektocht moeten starten naar evenwicht in de verschillende en veelkleurige 
geloofsbeleving. 
 
Reacties: 
Welke indrukken laat de presentatie bij je achter? 
• Het is mooi als zoveel mensen zich zouden willen inzetten, maar zeggen betrokken te 

willen zijn, is vaak anders dan het ook daadwerkelijk doen. 
• Verdrietig dat mensen zich niet meer thuis voelen, wat kan daar aan gedaan worden? 

Antwoord: Er wordt in de enquête niet gevraagd waarom men verdrietig is. Mogelijk 
door ervaringen/frustratie vanuit het verleden. Hoe voelen mensen zich bejegend, hoe 
gaan we met elkaar om? Schade in de kerk is pijnlijk.  

• Uit de vraag met wie je contact zou opnemen als je een vraag hebt, blijkt dat onze kerk 
een “domineeskerk” is; een groot deel zou contact opnemen met de dominee in plaats van 
met een pastoraal medewerker, terwijl er in totaal 43 mensen zijn die zorg dragen voor de 
gemeente. Dit ligt grotendeels aan de generatie door wie de enquête is ingevuld. Het 
klassieke beeld dat “de kerk” alleen vertegenwoordig wordt door de dominee zal moeten 
veranderen. 

Het kan niet blijven zoals het was… Wat moet er dan veranderen?? 
In de enquête worden tips gegeven op het gebied van financiën, of hoe organiseren we 
kerkenwerk. Maar als mensen geen bestuurlijk werk willen doen, is er een probleem. 



Kan de kerkenraad wat kleiner en het werk wat meer verdeeld? Hoe kan het anders worden 
georganiseerd? 
Er zouden bijvoorbeeld meer jongeren mee doen als ze op een andere manier, korter, mee 
kunnen doen. Anders organiseren is belangrijker dan de financiën! 
 

Wat is het lastig om een veelkleurige geloofsgemeenschap te zijn! (stelling) 
Ø Juist goed; een zegen, omdat er geen hokjesdenken is. De ruimte krijgen voor 

bijvoorbeeld andere muziek.  
Ø Als je “veelkleurig” opvat in de zin van verschillende eilandjes en contact tussen de 

eilandjes ontbreekt?! Dat is lastig. Als er bijvoorbeeld een muziekgroep is, dan is daar 
niet altijd waardering voor. Sommige mensen blijven weg.  

 

Niets doen is geen optie!. Als we het laten zoals het is komt het niet goed.  
Wat verandert voor de organisatie van de kerk, is dat de langdurige binding niet meer van 
deze tijd is.  
De gedachte is blijkbaar vaak dat de problemen maar moeten worden opgelost door de 
kerkenraad, maar we zullen het samen moeten doen!! 
Een andere belangrijke vraag is; wat GUN je elkaar? En hoe blijf je “in verbinding” als je 
elkaar niet iets anders gunt? Welke stappen zou je daarin kunnen nemen? Veiligheid is daarin 
een voorwaarde. Pastorale medewerkers zouden dit bij hun bezoeken ter sprake kunnen 
brengen. 
Opmerking/voorbeeld: als er een jeugddienst was, waren ouderen afwezig. Dit werd opgevat 
als een protest, maar dit bleek niet zo te zijn. Door in gesprek te gaan ontdekken we soms dat 
het anders is dan we dachten! NIVEA – Niet Invullen Voor Een Ander. 
We vormen samen een geloofsgemeenschap!!! 
Hoe betrek je mopperaars bij de gemeente? Sommige mopperaars uiten hun betrokkenheid 
door te mopperen. De jongere generatie geeft weer anders uiting aan hun betrokkenheid. Dat 
is voor een kerkenraad etc. soms lastig om mee om te gaan. 
 

We hebben twee zielen in één borst; we begrijpen dat veranderingen nodig zijn maar we 
zijn ook erg gehecht aan het vertrouwde (stelling). 
Van belang is dat de LIEFDE in de kerk moet blijven, maar we moeten daar zelf mee aan de 
slag. Hoe dat moet is voor verschillende gemeenten/dorpen anders.  
Om weer op Romeinen terug te komen: door de Geest! We moeten stappen zetten onder 
leiding van de Geest, anders wordt het een chaos. Liefde is de samenbindende factor.  
 
Ds. Van de Griend sluit af met gebed. 
 



	
 
 



Gemeenteavond 23 juni 2021 om 20.00 uur in de kerk. 
 
Aanwezig: 40 à 45 personen en ± 100 online 
Ds. van de Griend heet iedereen welkom en leest met ons Romeinen 
12: 4 t/m 13; onze gaven inzetten! We zingen lied 243: 1, 4, 5 en 7 en  
ds. van de Griend spreekt een gebed uit. 
 

Jaarrekening 2020 Diaconie 
Anja Joosse legt namens het college van diakenen de Jaarrekening 2020 uit. Er is een klein 
negatief resultaat, hoofdzakelijk veroorzaakt door corona. Dit kan worden opgevangen door 
de diaconie. 
Niemand heeft een vraag; vragen kunnen altijd nog worden gesteld. 
 

Jaarrekening 2020 College van Kerkrentmeesters 
Corné Harmsen geeft uitleg over de Jaarrekening 2020 namens het college van 
kerkrentmeesters. 
Het resultaat is minder negatief dan begroot, maar desalniettemin nog behoorlijk negatief. 
Vraag: Zijn er nog restauratiekosten komende jaren? 
Antw.: De subsidie betaalt 60% van de daadwerkelijke kosten. Moeten 40% zelf betalen. We 

zijn nu al aan het sparen voor kosten over 4 of 5 jaar.  
Vraag: Er is in 2020 € 11.000 meer uitgegeven. We staan onder verscherpt toezicht. Hoe is 

het mogelijk dat hier toestemming voor is gegeven. 
Antw.: Er zijn extra kosten gemaakt om subsidie te kunnen krijgen. Anders moeten we 

subsidie teruggeven. We zaten aan het eind van het traject. De jaren ervoor werd de 
subsidie meegerekend met de lopende kosten. 

Vraag: Op de gemeenteavond in oktober is gesproken over schenking van het 
verjaardagfonds voor de kosten van de kerk. 

Antw.: Hier is niet over gesproken. Het verjaardagfonds voorziet in onvoorziene uitgaven. 
Vraag: De subsidie die we krijgen wordt die landelijk bepaald of via de gemeente. Zijn er 

meer potjes aan te schrijven? 
Antw.: Het is een maatwerksubsidie. Er is nog niet onderzocht of er meer subsidiepotjes 

zijn. 
Vraag: Kerk is toch een monumentaal pand. Moet voor de gemeente toch ook meerwaarde 

hebben. 
Antw.: Dit kunnen we verder onderzoeken. 
 

Kerkbalans 2021 en collecten en giften 
De huidige stand van Kerkbalans en de collecten en giften is boven verwachting. De vraag is 
of we dat vol blijven houden!? In 2020 is een gat gevallen en daar blijven we nog een poosje 
de naweeën van merken. Het lijkt nu goed te gaan, maar we moeten het wel volhouden. 
We denken dat de persoonlijke benadering van mensen die niet hadden toegezegd, ook een 
verschil maakt. 
Opmerking: Gift aan de kerk kan ook belastingvoordeel geven. Je kunt dan dat deel ook 
schenken aan de kerk, waardoor je totale gift hoger wordt. Dit moet je wel 5 jaar 
conformeren. Kun je zien als een abonnement aan de kerk. Misschien goed hier de 
gemeenteleden op te wijzen. Zo’n periodieke gift geeft ook zekerheid voor het CvK. Het CvK 
neemt dit mee. Kijken hoe we het verhelderend kunnen brengen of een avond hierover 
houden voor mensen die geïnteresseerd zijn. 



Opmerking: Met belangstelling het verhaal gevolgd over het verkrijgen van subsidie. 
Gemeente Reimerswaal heeft groen licht gegeven aan een vereniging voor het verkrijgen van 
bouwgrond voor een verenigingsgebouw. Hiervoor is een lening gegeven van € 250.000, 
tegen 1% rente 20 jaar lang. Misschien is zo iets ook te proberen voor de kerk. Het CvK wil 
in principe geen geld lenen, maar neemt het wel mee. 
 

Pauze 
 

Enquête 
Zie het verslag van de bijeenkomst ‘s middags 
 



Reacties: 
Welke indrukken laat de presentatie bij je achter? 
• Steeds minder mensen gaan naar de kerk. Maar er zijn ook gemeentes die opbloeien. We 

kunnen kijken hoe deze gemeentes het hebben aangepakt! 
Wat is het lastig om een veelkleurige geloofsgemeenschap te zijn! (stelling) 
• Het is juist mooi veelkleurig te zijn. Is een afspiegeling van de samenleving. Ene keer past 

het beter bij je dan een andere keer. Er zal een variatie in diensten moeten zijn. 
• We moeten kijken naar de invulling van de zondagsdiensten. We moeten vasthouden aan 

het vertrouwde. 
• Het is soms wel lastig. In deze gemeente gaan we weinig in gesprek met elkaar op 

geloofsgebied. 
• In de enquête legt iedereen zijn ziel en zaligheid, maar vanavond uit men zich niet 

makkelijk. Opgemerkt wordt dat maar 15% van de gemeente de enquête heeft ingevuld. 
• Het gaat erom dat je met elkaar over het geloof spreekt. Er zijn hier eilandjes. 
• In een grote groep schroom je je mening te geven. In een kleine groep kun je alles met 

elkaar delen. 
• Dat maakt het lastig dingen te veranderen. Er moet meer begrip zijn. 
We hebben twee zielen in één borst; we begrijpen dat veranderingen nodig zijn maar we 
zijn ook erg gehecht aan het vertrouwde (stelling). 
 
Ds. van de Griend bedankt iedereen voor zijn inzet. We moeten blijven meedenken en 
reageren. Als kerk zijn we op weg. 
Vervolgens sluit hij af met een dankgebed. 



 
 
Hartelijk dank voor de felicitaties, mooie kaarten en bloemen, die we mochten 
ontvangen voor onze 45 jarige bruiloft op 21 april. We werden er stil van!! 
Huib en Ina van Boven-van Houte. 
 
 
Lieve mensen! 
Graag willen wij jullie allemaal bedanken voor de steun die wij hebben ontvangen in 
het afgelopen half jaar van mijn ziek zijn in de vorm van zoveel kaartjes met lieve 
woorden gebeden en gedichten ,bloemetjes en cadeaus  zo ontzettend lief en 
bemoedigend het heeft ons kracht gegeven ook als gezin !!! Wij mogen God danken 
voor alles wat wij hebben mogen ontvangen!!  
Lieve groetjes van Jan en Leny van der Jagt! 
 
 
In mei was ik drie dagen opgenomen in het ziekenhuis in Antwerpen. 
Langs deze weg wil ik, ook namens Joke, iedereen hartelijk danken voor alle kaarten, 
telefoontjes, bloemen, attenties en ook de gebeden tijdens en na die periode. We waren 
onder de indruk van alle medeleven. Wij danken u daarvoor hartelijk! 
 Bas Koutstaal  



Uit de pastorie 
 

In de begindagen van juli vieren wij telkens onze trouwdag. Dit keer is het heel bijzonder: op 
7 juli a.s. is het 40 jaar geleden dat wij trouwden in de Hervormde dorpskerk in Barendrecht. 
In dat jaar (1981) gingen we wonen in Axel (Zeeuws Vlaanderen) waar Anja werkte in het 
ziekenhuis in Sluiskil en ik gaf Duits en Engels op de MAVO in Axel. Na zes jaar studie 
theologie verhuisden we in 1998 met ons gezin naar Krabbendijke, onze eerste gemeente is de 
Gereformeerde Kerk Krabbendijke. Van 2011 tot 2019 hebben we in Ouddorp gewoond en 
daar en ook in Stellendam gewerkt. Nu wonen we al weer ruim twee jaar in Yerseke. We zijn 
God heel dankbaar voor alle dingen waarmee Hij ons en ons gezin in de afgelopen tijden heeft 
gezegend! 
Vieren van deze bijzondere trouwdag doen we ook dit jaar in de kring van ons gezin, 
misschien later nog wat uitgebreider. Al in de afgelopen dagen hebben we al heel wat reacties 
uit de gemeente gekregen, in de vorm van kaartjes met gelukwensen etc. Hartelijk dank 
daarvoor! We hopen straks ook een aantal weken op vakantie te zijn: van 13 juli t/m 3 
augustus. In deze periode is ds. P. de Graaf uit Kruiningen achterwacht voor onze gemeente. 
Vanuit de pastorie een hartelijke groet! 
 

Ds. W.J. van de Griend 
 
Hartelijk dank 
Ook via ons kerkblad willen wij graag iedereen bedanken die naar aanleiding van ons 40 jarig 
huwelijksjubileum ons hebben verrast met allerlei manieren van meeleven! Een werkelijk 
enorme stapel kaarten met gelukwensen, telefoontjes, apps, cadeautjes en ook de prachtige 
boeketten bloemen ! Het is geweldig dat zo veel mensen mee delen in onze dankbaarheid.   

Hartelijke groeten, Willem & Anja van de Griend 



Kleurplaat voor de kinderen 

  



vrijwilligers gezocht – vrijwilligers gezocht 
	

Het	oud	papier	is	al	jaren	een	belangrijke	inkomstenbron	voor	onze	Hervormde	
Gemeente	geweest	om	de	Jaarrekening	sluitend	te	krijgen.	Daar	zijn	we	heel	blij	mee	en	
we	zouden	deze	inkomsten	niet	graag	missen!!	

Bovendien	is	het	inzamelen	van	oud	papier	een	mooie	bijdrage	aan	de	zorg	voor	het	
milieu,	waar	we	met	zijn	allen	een	verantwoordelijkheid	in	hebben.	

Sommige	mannen	die	zich	inzetten	voor	het	ophalen	van	het	oud	papier	doen	dat	al	vele	
jaren	en	worden	elk	jaar	ouder.	Langzamerhand	willen	zij	graag,	in	ieder	geval	een	deel	
van,	hun	werk	overdragen.	

We	zijn	daarom	hard	op	zoek	naar	mensen	die	willen	helpen	met	het	netjes	opstapelen	
van	het	oud	papier	in	de	container	die	bij	van	Es	verpakkingen	staat.	Maar	ook	als	we	
binnenkort	weer	oud	papier	op	kunnen	gaan	halen	in	het	hele	dorp,	is	alle	hulp	welkom.	

Hoe	meer	mensen	een	beetje	van	hun	tijd	willen	investeren,	hoe	lichter	het	werk.	Denk	
er	eens	goed	over	na	en	meld	je	aan	bij	Maarten	Praat,	tel.	Nr.	0113-572789	of	bij		
Kees	de	Munck,	tel.	nr.	0113-571675.	
Het	College	van	Kerkrentmeesters. 

Verjaardagfonds 
Het verjaardag fonds bestaat al sinds 1958, is opgericht door de toenmalige kerkenraad en in 
het leven geroepen om gelden op te halen voor doelen die niet opgenomen waren in de 
begrotingen van kerkrentmeesters en diaconie. Er kan een beroep op het fonds worden gedaan 
voor projecten van kerkelijke of diaconale aard, jeugdactiviteiten of activiteiten voor ouderen. 
Het moeten wel projecten zijn voor het algemeen belang van de kerk. In overleg met de 
vrijwilligers van het verjaardagfonds wordt dan besloten of we hieraan kunnen bijdragen. 
Gemeenteleden van 18 jaar en ouder krijgen op hun verjaardag naast een kaart met gelukwens 
en een zakje voor een bijdrage aan het fonds. Gemeenteleden jonger dan 18 jaar krijgen op 
hun verjaardag alleen een kaart met een gelukwens. Het meedoen aan het verjaardagfonds is 
geheel vrijblijvend. Momenteel zijn er 15 vrijwilligers, die de kaarten bezorgen op de 
verjaardag en de zakjes, waar uw bijdrage in zit, later weer op komen halen. In de coronatijd 
werd de bijdrage even niet opgehaald, maar hebt u het zelf afgegeven of bewaard. 
 
In het verleden werd o.a. een beroep gedaan bij het aanschaffen van interieur in de kerk of het 
verenigingsgebouw De Haven We hebben later bijgedragen in de kosten van een ambulance 
voor onze zustergemeente in Roemenië; ondersteuning van een kindertehuis in Roemenië; 
bijdrage voor de restauratie van het orgel in de kerk; voor collages van de predikanten die in 
Yerseke hebben gestaan en die in de wandelkerk en consistorie hangen; diverse projecten in 
de “oude Haven”; nieuwe kanselkleden; aanschaf van nieuwe liedbundels die in de 
wandelkerk liggen. We hebben ook de Inloopmiddag en de kindernevendienst ondersteund 



met een geldelijke bijdrage. Er is dit jaar een nieuwe motormaaier voor de pastorie 
aangeschaft. In 2018 hebben we een bijdrage gedaan voor de inrichting van de nieuwe Haven 
(w.o. nieuw meubilair voor de grote zaal) 
We hopen dat u ook in de komende jaren het fonds op uw verjaardag wilt blijven steunen, 
zodat we middelen hebben om bijdragen te kunnen doen, wanneer de kerk een beroep op ons 
doet. Mocht u nog vragen of opmerkingen hebben over het verjaardagfonds, dan willen we dit 
graag van u horen. Coördinator is dhr. E. Buringh, tel. 0622766527 of  
stuur een e-mail naar buringh@zeelandnet.nl 
 
 

MELD JE AAN 
 

 
 

In de enquête die een aantal van jullie hebben ingevuld, 
is aangegeven dat jullie meer betrokken willen zijn bij de gemeente 

en wat willen doen. 
Omdat de enquête anoniem was, weten we niet wie. 

 
????????????????? 

 
Graag komen we met jou in contact. 

Laat weten wat je voor de gemeente zou willen betekenen. 
Neem contact op met de scriba Sylvia van Stee 
via de mail scribahervormdyerseke@gmail.com 

of telefonisch (576900) 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



Namen en adressen 
Predikant: ds. Willem van de Griend, Langeville 65, 4401GM  Yerseke 
Tel. 0113 571336, e-mail: wjvdgriend@zeelandnet.nl 
 

Scriba: Sylvia van Stee-Kolff, Jolstraat 7, 4401 JC  Yerseke 
Tel. 0113 576900 e-mail: scribahervormdyerseke@gmail.com 
 

Secretaris kerkrentmeesters: Gertie Hout- Kloosterman, tel.: 573091 
e-mail: cvkhervormdyerseke@gmail.com 
 

Kerkelijk administrateur: Wim Don. 06 1033 4764 
Bankrek. RABO NL30 RABO 0373 9009 53 (alleen coll. bonnen) 
 NL55 RABO 0373 7333 72 (alle andere betalingen) 
 NL33 RABO 0373 7333 80 (actie nummer) 
 

Voorzitter diaconie: Dick Bijl, Lelieplein 43, 4401 HK  Yerseke 
Tel. 06 4148 0824 e-mail: dickbijl@zeelandnet.nl 
Bankrekening: RABO: NL08 RABO 0373 9061 02 
 

Beheerster K.C. De Haven Jannie Polderman-van Belzen 
Tel. De Haven 0113 571751 privé 0113 785120 polderman@hetnet.nl 
 

Koster: Maarten Praat Irislaan 24, tel.: 0113 572789 
 

Zondagbrief: Adrien Dingemanse-Jobse, Zanddijk 2 4401 NJ  Yerseke 
Tel. 0113 571927 e-mail: dingem@xs4all.nl 
 

Redactie Kruispunt: Jan. Fraanje, Langeville 59 4401 GM Yerseke.  
Tel. 0113 572672 e-mail: janfraan@zeelandnet.nl 
 

Coördinator pastoraat: Hanny Buringh-Poleij, Jan Lievenslaan 6 
Tel. 06 5322 9953 e-mail: buringh@zeelandnet.nl 
 

Ledenadministratie: Corien. Zoeteweij-van Ineveld, Kakeldans 24 
Tel. 0113 573376 e-mail: ledenadm.hervormdyerseke@gmail.com 
 

Verspreiding van Kerkelijk Leven en Kruispunt: Dick Marteijn, 571932 
en Bas Koutstaal 572416 e-mail: b.p.koutstaal@kpnmail.nl 
 

Telefoonnummer van de   CONSISTORIE 06 42 02 97 35 
	
	


