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Woord vooraf

HOOP
Die heeft ons afgelopen jaar gedreven om ondanks de coronapandemie 
toch weer een Kringwerkgids uit te geven. We hebben er goed aan gedaan, 
denk ik. Want ook al gingen sommige van de geplande activiteiten niet of 
slechts gedeeltelijk door – wat wel tot stand kwam, bood gelegenheid voor 
ontmoeting en inspiratie. En daar gaat het uiteindelijk om!

Maar kun je niet gewoon zó bij elkaar komen? Zonder dat je het hebt over 
een bepaald onderwerp? Natuurlijk. Elkaar ontmoeten is op zichzelf al heel 
waardevol. Zo houd je contact met elkaar en zie je hoe het met anderen 
gaat. Dat vinden we in de kerk erg belangrijk. Daarom creëren we in al onze 
gemeenten	gelegenheden	om	elkaar	te	ontmoeten	bij	een	kop	koffie.	
Het onderlinge contact en de betrokkenheid bij elkaar zijn voor de kerk 
als gemeenschap van wezenlijk belang. Daarin verschilt de kerk niet van 
andere gemeenschappen. Wat haar wèl bijzonder maakt is haar wezen als 
gemeenschap van gelovigen. De belangrijkste bron van het christelijke geloof 
is de Bijbel. Als gemeenschap van gelovigen komen we dan ook bij elkaar 
rond de Schriften. 

Het meest voor de hand ligt dat bij de diverse Bijbelgespreksgroepen die ook 
dit seizoen weer worden aangeboden. Daar komen de deelnemers bij elkaar 
om een passage uit de Schriften te lezen en erover te spreken. Door er met 
elkaar van gedachten over te wisselen, hoor je hoe anderen tegen die tekst 
aankijken en wat het gelezene voor hen betekent. Zo kun je van elkaar leren. 
Dit leren is niet in eerste instantie gericht op het verbreden van kennis. 
Veelmeer gaat het in dit Bijbelse leren vooral om de persoonlijke vorming. 
Dat is precies waar het Jezus om te doen was, wanneer Hij - vaak aan tafel 
- met anderen in gesprek ging. In de beschrijving van de Bijbelgesprekskring 
Heinkenszand over de maaltijdverhalen in het Lucasevangelie wordt dit 
uitdrukkelijk vermeld: ‘Door met hem [Jezus] te eten, veranderden mensen. 
Aan tafel werd iets duidelijk van de wereld die hem voor ogen stond.’

Ook in kringen die niet uitdrukkelijk als Bijbelgespreksgroepen vermeld 
staan,	spelen	de	Schriften	een	centrale	rol.	In	Pasolini’s	film	’Het	evangelie	
volgens Matteüs’ zijn de gesproken teksten zelfs letterlijke citaten uit het 
eerste evangelie.
Tijdens de Bibliodrama-avonden worden de deelnemers uitgedaagd om een 
Bijbelverhaal ‘van binnenuit te ervaren’. Het is een leren waarbij je je met 
lijf en ziel verplaatst in een Bijbels personage. Daardoor kun je ook iets 
beleven van de gevoelens die de situatie waarvan het verhaal vertelt, bij deze 
persoon kan hebben opgeroepen. Zo eigen je je ‘de leer’ van dit verhaal toe 
door je actief erin te laten betrekken. 
In de gesprekskring ‘Geloof en duurzaamheid’ gaat het ‘vooral ook over 
de vraag wat we in de Bijbel kunnen vinden over duurzaamheid en onze 
omgang met de schepping’. 
Dat maakt nog eens duidelijk waar het bij het Bijbelse leren om gaat. Dit 
leren is niet alleen repeteren, maar hoofdzakelijk verwerken én toepassen. 
Verwerken van de grote vergezichten van de Schrift, en het toepassen van de 
gevonden interpretaties op onze situatie. ‘Leren voert tot actie. Daarom moet 
leren aan actief handelen voorafgaan’, schrijft Maimonides, de grote Joodse 
geleerde uit de Middeleeuwen. 

In het Jodendom is het lezen en overdenken van de Schrift, de Thorastudie, 
gericht op leren om te leven. Als Jood moet je immers weten hoe je 
moet leven volgens de Joodse wetten. En die kennis verwerf je door het 
bestuderen van de Thora. 
Vanuit de traditie van het Oost-Europese Jodendom uit de 18e eeuw, het 
zogenoemde	chassidisme,	schreef	de	in	Wenen	geboren	filosoof	Martin	
Buber (1879 – 1965) het boekje De weg van de mens. 
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Buber geeft daarin ‘een aanzet voor een levenshouding van geestelijk verzet’. 
Het behoeft geen betoog dat dit direct de praktijk van het leven betreft. 

In	de	Filosofiekring	Nisse	zullen	o.m.	delen	van	het	boek	Troost: Als licht 
in donkere tijden worden besproken. Het is geschreven door Michael 
Ignatieff (1947), een Canadese historicus, schrijver en oud-politicus. In een 
interview in dagblad TROUW van 24 december 2021 is te lezen dat Ignatieff 
‘vier jaar geleden de vraag [kreeg] om in Utrecht een lezing te geven over 
rechtvaardigheid en politiek’ in de psalmen. ‘Die eerste twee onderwerpen 
waren voor hem vertrouwde materie, de psalmen waren dat niet. Maar 
eenmaal in het publiek, luisterend naar de koren, brachten de muziek en de 
woorden hem tot zijn eigen verbazing aan het huilen. Hij vond troost in de 
oude joodse lof- en klaagliederen, al was hij daar niet naar op zoek, en is hij 
niet gelovig.’
De Psalmen zijn liederen die voor het overgrote deel gecomponeerd zijn 
ten bate van de geloofsgemeenschap. Ook in de christelijke kerk hebben 
de Psalmen van oudsher een vaste plek in de liturgie. Ze staan aan het 
begin van de eredienst. Want om de Heer te ontmoeten willen we ons 
duidelijk voegen in de joods-christelijke lijn. Naast de Psalmen worden in 
onze vieringen ook liederen gezongen die ontstaan zijn in de christelijke 
traditie. Soms werkt een cantorij of zangroep mee aan de eredienst. Deze 
zangactiviteiten maken deel uit van het vormings- en toerustingswerk van 
onze gemeenten en zijn daarom opgenomen in de Kringwerkgids. 
Wij zijn blij dat we in deze uitgave ook de zangochtenden in Heinkenszand 
weer kunnen opnemen. Deze ochtenden hebben een bijzonder karakter. 
Ze willen ‘juist voor mensen met een beperking en ouderen met dementie 
(en hun familie) de ruimte creëren om met elkaar samen te zingen en 
het geloof te beleven’. Omdat er in deze bijeenkomsten ook plek is ‘voor 
een schriftlezing, korte overweging en gebed’ hebben ze ook iets van een 
kerkdienst.
De activiteiten van cantorijen en zanggroepen en de bijeenkomsten ‘Geloven 
met kinderen – kinderdiensten’ en ‘Jeugddienst’ staan in dienst van de 
liturgieviering. ‘In een liturgische setting [kunnen] woorden worden gezocht 
die de toekomst ontsluiten’, schrijft de in 2017 overleden theoloog G.D.J. 
Dingemans. ‘De eredienst van de gemeente is de plaats waar wordt gezocht 
naar nieuwe woorden, die – vaak langzaam – opkomen bij het lezen van de 
oude verhalen van de bijbel. In de liturgie worden de oude schatten van 
het verleden omgesmolten tot nieuwe sieraden voor de toekomst.’ Daar 
kunnen gemeenteleden actief aan meewerken door hun deelname aan een 
cantorij of zanggroep of aan de bijeenkomsten ‘Geloven met kinderen – 
kinderdiensten’ en ‘Jeugddienst’. En misschien kunnen ze in een van de 
andere gespreksgroepen daar inspiratie voor opdoen.

Tot slot kan ik melden dat ons voorbereidingsteam ook dit jaar weer 
versterking heeft gekregen. En wel in de persoon van ds. Herman Offringa, 
die op 23 januari 2022 verbonden werd aan de Protestantse gemeenten van 
’s-Heer Abtskerke, Nisse en Hoedekenskerke. 
We hopen dat de kringwerkactiviteiten dit seizoen kunnen doorgaan zoals 
gepland en niet weer onderbroken of gecanceld moeten worden vanwege een 
pandemie of een andere ramp. Het is onze wens dat de diverse activiteiten 
aanleiding zullen geven tot verrijkende ontmoetingen en inspirerende 
ervaringen!

Jörg Buller

mede namens het voorbereidingsteam:
Evelien Barendregt-Van Rietschoten, Mathilde Meulensteen, 
Herman Offringa en Marjo Wisse

Vormgeving en druk: Peter van Buuren / Drukkerij Driedijk
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Bijbel & Spiritualiteit

BIJBELKRING DRIEWEGEN
Ook dit seizoen willen we weer een Bijbelkring aanbieden in Driewegen. 
Kort samengevat: samen met andere christenen uit de buurt lezen we uit de 
Bijbel, bidden we samen en zijn we er voor elkaar. 
Het thema is nog niet bekend, tips zijn altijd welkom. Voorlopig staat de 
eerste bijeenkomst gepland op 11 oktober, daarna om de week.
Van harte welkom! Interesse? Neem contact op met Willeke.

BIJBELGESPREKSKRING HEINKENSZAND ‘ETEN MET JEZUS’
Samen eten was voor Jezus een deel van zijn missie. Door met hem te eten, 
veranderden mensen. Aan tafel werd iets duidelijk van de wereld die hem 
voor ogen stond.
Eten en drinken was belangrijk voor Jezus. Als er iets te vieren was, was hij 
erbij. Veel mensen waardeerden de boeiende gesprekken die ontstonden.
Als Jezus maar niet zulke pijnlijke dingen zou zeggen. En als hij maar niet 
van die rare mensen zou meenemen…
Een ‘veelvraat’ en een ‘dronkaard’ noemden tegenstanders hem.
Deze woorden zijn te lezen op de achterzijde van het boek Eten met Jezus. 
Bijbelstudies over maaltijden in Lucas, geschreven door Stefan Paas,
Gert-Jan Roest en Siebrand Wierda.
Samen lezen we elke bijeenkomst een verhaal, verdiepen ons erin en gaan 
met elkaar in gesprek om een brug te slaan naar deze tijd en naar ons eigen 
leven.
Wanneer u zich opgeeft, ontvangt u het boek (12 euro).
Van harte uitgenodigd!

Data:  Dinsdag, 11 oktober, 2022. Daarna om de week
Tijd:  Begin om 20.00 uur
Locatie: ‘Achter de Kerke’ bij de Protestantse kerk te Driewegen, Van Tilburghstraat 27
Opgave: Willeke Verhage. Mail: willekevandorp@hotmail.com of 06-12 310 325

Data:  Donderdag 13 oktober 2022, 10 november 2022; 
  19 januari 2023 en 16 februari 2023
Tijd:  19.30 – 20.45 uur
Locatie:  Dorpskerk te Heinkenszand, Dorpsstraat 71
Leiding: Evelien Barendregt
Opgave: dsevelienbarendregt@ziggo.nl. of 06-46 882 434

FILMAVOND
’Het evangelie volgens Matteüs’
Voor	zijn	verfilming	van	het	leven	van	Jezus	van	Nazareth	baseerde	de	
Italiaanse regisseur Pier Paolo Pasolini zich uitsluitend op het evangelie 
naar Matteüs. De gesproken teksten zijn letterlijke citaten uit dit evangelie. 
De regisseur zei zelf daarover: ‘De bijzondere waarde van het evangelie 
van Matteüs voor onze tijd ligt erin dat het een voorbeeld van grote 
vastberadenheid en absolute compromisloosheid laat zien, zonder ooit 
moraliserend te zijn.’ Bij de scenes is bijpassende muziek gekozen, onder 
andere uit Bach’s Matteüs Passion en de Missa Luba	uit	Congo.	De	film	
werd in zwart-wit opgenomen in het arme zuiden van Italië, in de stad 
Matera. Alle acteurs zijn amateurs, ook Pasolini’s eigen moeder speelt mee 
als moeder Maria op latere leeftijd. Na de première in 1964 was iedereen het 
er	over	eens,	zelfs	het	Vaticaan:	geen	film	heeft	ooit	het	leven,	het	lijden	en	
de opstanding van Jezus zo overtuigend weergegeven.

Data:  Woensdag, 8 maart 2023
Tijd:  19.00 – 21.30 uur 
Locatie: Mariakerk te Nisse, Dorpsplein 49
Leiding: Herman Offringa
Opgave: g.h.offringa@delta.nl of 06-12 125 739
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BIBLIODRAMA
Het is spannend, verrassend, uitdagend om al spelend een Bijbelverhaal 
van binnenuit te ervaren. Veel Bijbelverhalen kennen we, hebben we vaker 
gehoord en gelezen. Maar hoe is het om het verhaal van binnenuit te 
ervaren?
Iedereen kruipt in de huid van een Bijbels personage uit het verhaal en 
beleeft het verhaal vanuit die rol. Zo stappen we met elkaar het Bijbelverhaal 
binnen. 
Het Bijbelverhaal wordt gevolgd maar gekleurd met onze eigen vragen/
verhalen en ervaringen. Bibliodrama daagt je als speler uit om je te 
verdiepen in de personage die je aanneemt. Wat voor persoon was het en is 
het voor jou als speler? Hoe zie en ervaar jij die persoon? Vanuit dat beeld 
gaan we met elkaar spelen.
We lezen op de avond zelf het Bijbelverhaal dat die avond centraal staat en 
kiezen allemaal een eigen personage uit dat verhaal. En dan ontstaat het 
spel en gesprek als vanzelf.
Al spelend kan het verhaal opnieuw betekenis krijgen door alle ervaringen in 
het spel.

Data:  Maandag, 7 november 2022 en 6 februari 2023
Tijd:  20.00 – 22.00 uur 
Locatie: Bethelkerk te Nieuwdorp, Coudorp 1
Leiding: Mathilde Meulensteen
Opgave: mathildemeulensteen@gmail.com of 06-12 380 933

GESPREKSKRING ‘GELOOF EN DUURZAAMHEID’
Klimaatverandering, het uitsterven van planten en dieren, het verdwijnen 
van oerwouden, plastic afval in de oceaan. Elke dag lezen we wel in de krant 
over de zorgelijke staat van onze planeet. 
Met een groepje uit de vijf federatiekerken komen we al een paar seizoenen 
bij elkaar om daarover te praten, inspiratie op te doen, moed te vatten en 
elkaar ideeën aan te reiken voor een duurzame leefstijl. En we hebben 
het vooral ook over de vraag wat we in de Bijbel kunnen vinden over 
duurzaamheid en onze omgang met de schepping. Je bent van harte welkom 
om mee te komen doen. 

Data:  Dinsdag, 4 en 18 oktober 2022, 1, 15 en 22 november 2022
  Daarnaast 5 (dinsdag)avonden in het voorjaar van 2023.
  De data voor die bijeenkomsten worden in onderling overleg bepaald.
Tijd:  20.00 - ca. 21.30 uur
Locatie: Johannes de Doperkerk te ’s Heer-Abtskerke, Kerkring 2
Leiding: Theanne Boer
Opgave: theanne69@gmail.com
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ALS DE MENS SLAAPT, KAN GOD TOT HEM SPREKEN
Overdag zijn we over het algemeen druk bezet. Misschien is onze agenda 
niet erg vol, maar onze geest vaak wel. Vol van onszelf, vol van onze 
gedachten en gevoelens, verlangens en wensen, plannen en voornemens. ‘s 
Nachts, wanneer wij slapen, komt dat alles tot rust en ontstaat er ruimte in 
onze ziel. Ruimte, waarin God aan het woord kan komen.
Uit de Bijbel kennen we verhalen waarin dromen het lot van mensen en 
volken bepalen. En ook in de levens van bijvoorbeeld Franciscus, Dominicus 
en Benedictus spelen dromen een beslissende rol. We staan dus in een lange 
traditie als we de boodschap van onze dromen serieus nemen.
Alleen: hoe versta je de boodschap van je dromen goed? Hoe kom je erachter 
wat die soms vreemde of zelfs angstaanjagende beelden je willen vertellen? 
In deze serie avonden leren we stap voor stap de taal van onze dromen te 
verstaan. Een persoonlijke ontdekkingsreis.
Vanwege het persoonlijke aspect is acht personen het maximumaantal 
deelnemers.

Data:  Maandag, 9 en 23 januari 2023, 6 en 27 februari 2023 en 13 maart 2023
Tijd:  19.30 - 21.00 uur
Locatie:  ‘Achter de Kerke’ bij de Protestantse kerk te Driewegen, Van Tilburghstraat 27
Leiding: Marga Haas
Opgave:  info@margahaas.nl

GESPREKSKRING NIEUWDORP. 
Een aantal keer per jaar is er een gespreksavond in Nieuwdorp. Over het 
algemeen bij iemand thuis. De thema's variëren. We hebben het gehad over 
het gebed, ziekenzalving, verschillende Bijbelteksten en het jaarthema van 
de landelijke kerk. 
Data: worden soms aangekondigd in Kerkwijzer, maar vaker via de app of 
mail geregeld. U bent van harte welkom om aan te sluiten. We houden u via 
app of telefoon op de hoogte wanneer en waar de volgende bijeenkomst is. 

Data:  Worden aangekondigd in Kerkwijzer of via de app of mail doorgegeven
Tijd:  20.00 - 22.00 uur
Locatie: Bethelkerk te Nieuwdorp, Coudorp 1 of bij deelnemers thuis 
Leiding: Leneke Buteijn
Opgave: 06-27 160 477

DE THEOLOGIE VAN TOON HERMANS
Aan de hand van de vele versjes, one man shows, liedjes, gebeden en 
tekeningen die er zijn van deze beroemde cabaretier gaan we op zoek naar 
zijn	levenswijsheid,	spiritualiteit	en	theologie.	De	biografie	die	Jacques	
Klöters schreef over de levensloop en het privéleven van Toon kunnen ons 
ook helpen om een beeld te krijgen van hoe deze bijzondere man in het leven 
stond en waarin hij geloofde.

Data:  Donderdag, 29 september 2022, 27 oktober 2022 en 24 november 2022.
Tijd:  19.30 - 20.45 uur
Locatie: Dorpskerk te Heinkenszand, Dorpsstraat 71
Leiding: Evelien Barendrecht
Opgave: dsevelienbarendregt@ziggo.nl of 06-46 882 434
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Eredienst & Pastoraat

Datum: Donderdag, 13 september 2022 
Tijd:  20.00 uur
Locatie: Bethelkerk te Nieuwdorp, Coudorp 1
Leiding: Marjo Wisse
Opgave: m.j.wisse@kpnmail.nl  of 0113 - 561 322

Datum: Vrijdag, 13 januari 2023
Tijd:  Begin om 19.30 uur
Locatie: ’s-Heer Arendskerke, Slotstraat 63
Leiding: Marjo Wisse
Opgave: m.j.wisse@kpnmail.nl  Tel.: 0113 - 561 322

GELOVEN MET KINDEREN – KINDERDIENSTEN
Jaarlijks wordt voor de regio een kinderdienst georganiseerd vanuit de 
gemeente Het Vierhuis. Deze kinderdienst wordt voorbereid in een overleg 
van de leiding van de kindernevendienst. Omdat de activiteiten zich ook 
richten op de regio, zijn belangstellenden uit de andere gemeenten van harte 
welkom om met ons mee te denken en te werken. De eerste bijeenkomst 
waarin we plannen smeden voor het seizoen 2022 -2023 is op 13 september, 
20.00 uur in de Protestantse kerk te Nieuwdorp. De kinderdienst 2023 zal 
zijn op 5 februari 2023 in de Petruskerk te ’s-Heer Arendskerke.

JEUGDDIENST
Op 26 maart wordt door gemeente Het Vierhuis in Nieuwdorp een 
jeugddienst gehouden. Jongeren worden uitgenodigd om deze dienst 
gezamenlijk voor te bereiden. De brainstormavond wordt gehouden op 
vrijdagavond 13 januari. Dan zoeken we een thema voor de dienst en 
bedenken we hoe we dit thema gaan uitwerken in muziek, verbeelding en 
teksten. Er wordt een muziekgroep samengesteld die in de dienst zal spelen. 
De niet-muzikanten houden zich bezig met de uitwerking van woord en 
beeld. In onderling overleg worden verdere data afgesproken waarop een en 
ander wordt voorbereid. Ook jongeren uit de andere gemeenten zijn welkom 
bij de voorbereiding en / of de jeugddienst.

TOERUSTINGSMIDDAG PASTORAAT: ‘VEILIGE GEMEENTE”
Ieder jaar organiseert Het Vierhuis een toerustingsbijeenkomst voor 
ouderlingen en bezoekmedewerkers. Belangstellenden zijn ook welkom, 
zowel uit Het Vierhuis als uit andere gemeenten. Het thema dit jaar is: 
‘veilige gemeente’. Ook al weten we ons geroepen om als gemeente een 
veilige plek te bieden aan iedereen, toch wijst de praktijk soms uit dat dit 
niet lukt. Scheve machtsverhoudingen kunnen relaties ernstig verstoren. 
Het is van belang om ons hiervan bewust te zijn / te worden. Inge van Eck, 
samen met Jaap de Graaf vertrouwenspersoon in onze regio, zal dit thema 
met ons bespreken.

Datum: Donderdag, 6 oktober 2022
Tijd:  Begin om 14.00 uur
Locatie: Bethelkerk te Nieuwdorp, Coudorp 1
Leiding: Inge van Eck
Opgave: Marjo Wisse, m.j.wisse@kpnmail.nl of 0113 - 561 322 
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ZANGGROEP HOEDEKENSKERKE
Op ad-hoc basis zal de zanggroep in Hoedekenskerke onder leiding van Jos 
Roelse haar medewerking verlenen aan de eredienst. Data en tijden worden 
kenbaar gemaakt via ‘Kerkwijzer’.

CANTORIJ NISSE / ’S-HEER ABTSKERKE
Het is alweer meer dan een driekwart jaar geleden dat we als cantorij 
hebben geprobeerd een nieuwe start te maken in de richting van Kerst 
2021. Dat is helaas niet gelukt! Maar er ontstaan altijd weer nieuwe kansen.
Het ritme dat we hadden van feest tot feest hebben we nog niet kunnen 
hervinden. We gaan er echter alles aan doen om ons als cantorij voor te 
bereiden op de vieringen van de feesten die komen gaan. Net als vorig jaar 
zal de kerstviering weer de eerste zijn, maar dan in ’s-Heer Abtskerke.
Eind september/begin oktober zal er een startavond zijn om te zien of er 
voldoende mensen mee willen/kunnen doen en welke afspraken we kunnen 
maken.
In ieder geval beginnen de repetitieavonden een week of vijf voor Kerst. Ieder 
die mee wil doen is van harte welkom!
De leden van de cantorij worden op de hoogte gehouden via email. 
Informatie krijgt u t.z.t. via Kerkwijzer.
U kunt ook mailen of bellen naar Gernan Schreuder.

Cantorij & Samenzang

Data:  Worden bekend gemaakt door bericht aan leden.
Tijd:  Wordt bekend gemaakt door bericht aan leden.
Locatie:  Wordt bekend gemaakt door bericht aan leden.
Leiding: Stoffel Gunst en Bert Alderliesten
Opgave:  Stoffel Gunst: sgunst@hetnet.nl of 0113-563 596
  Bert Alderliesten: bert@alderliesten.com of 06-57 204 651

Data:  Worden bekend gemaakt via Kerkwijzer
Tijd:  Wordt bekend gemaakt via Kerkwijzer
Locatie:  Protestantse Kerk ‘De Ark’, te Hoedekenskerke, Kerkstraat 32
Leiding: Jos Roelse
Opgave: roelse-rensen@hetnet.nl

Data:  In overleg op dinsdagavond. Leden ontvangen bericht via de email
Tijd:  19.00 - 20.00 uur.
Locatie:  Wordt bekend gemaakt via Kerkwijzer
Leiding: Gernan Schreuder
Info:  gerjaan@zeelandnet.nl of 0113 - 649 714

CANTORIJ HET VIERHUIS
Aan de diensten in de vier kerken van Het Vierhuis wordt een aantal keren 
per jaar meegewerkt door de cantorij. Deze cantorij is geen vaste groep met 
vaste oefentijden, maar bestaat uit een aantal mensen uit de vier dorpen 
die op oproepbasis voor een bepaalde dienst een aantal liederen willen 
inoefenen. 
Als er aan een dienst wordt meegewerkt krijgen alle leden een bericht 
wanneer en waar er wordt meegewerkt en wanneer er wordt geoefend. Op 
grond daarvan beslist iedereen of hij/zij deze keer meezingt.
Wie zich wil opgeven om mee te doen of meer wil weten kan terecht bij een 
van de cantors: Stoffel Gunst en Bert Alderliesten.
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ZANGOCHTENDEN HEINKENSZAND
U bent van harte uitgenodigd voor deze bijzondere bijeenkomsten. 
Eens per maand op maandagochtend is er in de Dorpskerk of de 
Blasiuskerk een zangochtend. Deze ochtend staat in het teken van het 
met elkaar zingen van geestelijke liederen. Daarnaast is er ruimte voor een 
Schriftlezing, korte overweging en gebed. Deze zangochtend is voor iedereen 
die van zingen houdt. Met deze ochtend willen we juist voor mensen met een 
beperking en ouderen met dementie (en hun familie) de ruimte creëren om 
met elkaar samen te zingen en het geloof te beleven. Deze ochtenden hebben 
een oecumenische insteek. Iedereen is welkom. 
De zangochtend is afwisselend in de Dorpskerk te Heinkenszand, 
Dorpsstraat 7 en de Blasiuskerk te Heinkenszand, Kerkdreef 4. 
Vooraf	is	er	koffie.	
Wanneer u opgehaald wilt worden, dan kunt u dat doorgeven aan Pietie de 
Haan (0113-562 152) of aan Nora Hooijschuur (0113-561 932).

De zangochtenden zijn eens in de maand op maandagmorgen 
van 10.45 tot 11.30 uur.

Datum   Locatie  Voorganger

2022:
5 september  Dorpskerk  Maaike van Dijke
3 oktober  Blasiuskerk  Bas v/d Dries
7 november  Dorpskerk  Evelien Barendregt
5 december  Dorpskerk  Maaike van Dijke

2023:
9 januari  Dorpskerk  Jan de Winter
6 februari  Dorpskerk  Evelien Barendregt
6 maart  Blasiuskerk  Bas v/d Dries
3 april   Dorpskerk  Maaike van Dijke
1 mei   Dorpskerk  Evelien Barendregt
5 juni   Blasiuskerk  Jan de Winter
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Filosofie & Ethiek

Data: : Woensdag, 19 oktober 2022 en 16 november 2022;
  11 januari 2023 en 8 februari 2023
Tijd:  13.00 – 15.30 uur
Locatie:  ‘De Dompe’ in de Mariakerk te Nisse, Dorpsplein 49
Leiding: Ko Vos
Opgave: jacobusvos50@gmail.com

FILOSOFIEKRING NISSE
Mede op verzoek van predikant Jörg Buller en deelnemers van eerdere 
jaren	aan	filosofische	en	dieptepsychologische	verdieping	in	de	opkamer,	‘de	
Dompe’, van de kerk in Nisse kunnen we ook in dit seizoen bijeenkomsten 
houden. Naast wat inleiding, wat gedachten en gevoelens van ieder kan 
oproepen, zal het gesprek met deelnemers een wederkerige dialoog zijn. 
Om deel te nemen is het niet nodig belezen te zijn, ieder is welkom.

De eerste bijeenkomst zal op woensdagmiddag 19 oktober 2022 (van 13.00 
tot 15.30 uur) plaatsvinden. Thema van deze middag zal vanuit delen van 
het boek Troost: Als licht in donkere tijden van Michael Ignatieff zijn. Wellicht 
hebben belangstellenden reeds kennis genomen van dit boek of de auteur in 
een actualiteitenprogramma gezien of gehoord.

De tweede bijeenkomst zal op woensdagmiddag 16 november 2022 zijn 
(zelfde plaats en tijd)
Thema van deze middag is vanuit Gij zijt dat. Transformatie van een 
religieuze metafoor van Joseph Campbell (overleden in 1987). In dit boek 
komen beschouwingen van wat het innerlijk van de mens bij breuklijnen in 
diens leven kenbaar wil maken. Zijdelings zullen boeken van Tjeu van der 
Berk	zoals	het	Numineuze	en	Mystagogie		ter	sprake	komen.

De derde bijeenkomst op woensdagmiddag 11 januari 2023 (zelfde plaats en 
tijd).
Van	de	Vlaamse	filosoof	Roger	Burggraeve	zal	diens	boek	Baarmoederlijkheid 
van mens en God (uitg. Halewijn, 2022) als thema centraal staan. Onder 
andere	verdiept	deze	filosoof,	die	sterk	door	Levinas	beïnvloed	werd,	het	
religieuze vanuit het matriarchale schouwen.

De vierde bijeenkomst op woensdagmiddag 8 februari 2023.
Vanuit het thema Lijden aan verveling zullen naast de gevleugelde uitspraak 
van Prediker enkele schrijvers en dichters die zich met de kwellingen van 
‘ledigheid’ en de vruchten daarvan hebben beziggehouden ter sprake komen. 
Onder andere Kafka en Vincent van Gogh in hun brieven, Verlaine, Virginia 
Woolf, Achmatova, Milosz, Pessoa gaven woorden aan wat ‘tijd’ doet met een 
mens. Dominee Okke Jager in Bevrijde Tijd beschreef wat het kan betekenen 
om onrustig te worden met het vullen van meerdere rustdagen.

Bij elk van de bijeenkomsten zal een treffend hoofdstuk (of enkele 
hoofdstukken) uit een boek dat ter sprake komt bijtijds aan deelnemers per 
mail gestuurd worden. Althans zal dat gepoogd worden en heeft Jos Roelse 
dit opgewekt gedaan en zal dat ook nu doen.
Naar we hopen zullen belangstellenden zich aanmelden. Dit kan bij de 
inleider van deze bijeenkomsten.
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Data:  Dinsdag, 27 september 2022, 25 oktober 2022 en 29 november 2022;
  Dinsdag, 31 januari 2023, 28 februari 2023 en 28 maart 2023
Tijd:  Begin om 14.00 uur
Locatie: ’s-Heer Arendskerke, Slotstraat 63
Leiding: Marjo Wisse
Opgave:  M.J. Wisse, Slotstraat 63, 4458 BL ’s-Heer Arendskerke of 
  m.j.wisse@kpnmail.nl of 0113–561 322.
  Wie zich voor 15 september aanmelden, krijgen het artikel dat in september 
  wordt besproken toegestuurd.

GESPREKSKRING ’S-HEER ARENDSKERKE
In ’s-Heer Arendskerke is een regionale oecumenische groep die eens per 
maand samenkomt om met elkaar artikelen van levensbeschouwelijke 
aard uit kranten en / of tijdschriften te bespreken. Omdat de onderwerpen 
per bijeenkomst worden gekozen, kunnen nieuwe deelnemers makkelijk 
invoegen. De samenstelling van de groep is in de loop van de jaren 
regelmatig gewisseld. Openheid en respect voor ieders mening zijn gebleven. 
Nieuwe deelnemers zijn van harte welkom!

LEES- EN GESPREKSKRING
‘DE WEG VAN DE MENS’ VAN MARTIN BUBER

De	in	Wenen	geboren	filosoof	Martin	Buber	(1879	–	1965)	hield	in	1947	
enkele korte lezingen over levenswijsheid in de traditie van het Oost-
Europese Jodendom uit de 18e eeuw, het zogenoemde chassidisme. 
De lezingen vormen de grondslag voor het boekje De weg van de mens. 
Korte verhaaltjes worden toegelicht en maken de schoonheid en kracht 
ervan zichtbaar. Martin Buber geeft een aanzet voor een levenshouding van 
geestelijk verzet. Van jezelf uitgaan, maar niet met jezelf bezig zijn; bij jezelf 
beginnen,	maar	niet	bij	jezelf	eindigen,	zo	typeerde	iemand	het	treffend.	
Het boekje is heel toegankelijk geschreven en ik wil het graag met enkele 
belangstellenden gaan lezen en elke keer een hoofdstukje bespreken en 
verder doordenken. Wilt u zelf het boekje aanschaffen? De gegevens zijn: 
Martin Buber, De weg van de mens, Uitgeverij Sevire, ISBN 9789021580463. 
Nieuw kost het € 16,00, maar het is ook tweedehands te krijgen.

Data:  Woensdag, 5 en 19 oktober 2022, 2 en 16 november 2022;
  11 en 25 januari 2023
Tijd:  19.00 - 21.30 uur
Locatie:	 Koffiekamer	van	de	Mariakerk	te	Nisse,	Dorpsplein	49
Leiding: Herman Offringa
Opgave:  g.h.offringa@delta.nl of 06-12 125 739
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Data:  Donderdag, 10 en 17 november 2022, 1 en 8 december 2022.
Tijd:  19.30 - 21.00 uur
Locatie:  ‘Achter de Kerke’ bij de Protestantse kerk te Driewegen, Van Tilburghstraat 27
Leiding: Jörg Buller
Opgave:		 jorgbuller@yahoo.com	of	06-49	717	353

BEELDENDE KUNST ALS BRON VAN BIJBELUITLEG
‘Levende beelden leiden tot gedachten maar gedachten niet tot levende 
beelden’, zei de Russische schrijver Anton Tsjechov (1840 - 1904). Beelden 
kunnen dus iets bewerken waar woorden niet toe in staat zijn. Kunnen 
beelden ons ook helpen Bijbelse verhalen beter te begrijpen?
Tot grofweg 1850 werd kunst grotendeels in opdracht van de kerk gemaakt. 
Niet voor het ‘mooi’, maar om mensen de leer van de kerk in te prenten en 
hopelijk tot bezinning te brengen. Daarvoor hebben schilders soms Bijbelse 
figuren	of	andere	elementen	in	hun	kunstwerk	opgenomen	die	niet	vermeld	
worden in het verhaal dat ze hebben uitgebeeld. Wat hebben ze daarmee 
beoogd? En hoe ver konden ze daarin gaan? 
Wanneer een kunstenaar niet in opdracht van de kerk werkt, is hij vrij om 
Bijbelse verhalen te illustreren vanuit zijn eigen persoonlijke visie. Hij is 
dan niet gebonden aan de kerkelijke uitleg van een Bijbelverhaal, maar kan 
er via zijn schilderij zijn eigen kijk op geven. Door een Bijbels gebeuren in 
zijn eigen tijd te plaatsen of door een schokkende voorstelling van zaken te 
geven, kan hij de beschouwer uitdagen om zich af te vragen welke betekenis 
de Bijbelse boodschap in de actualiteit heeft.
De vier geplande avonden zijn zo opgezet dat ze elk op zichzelf te volgen 
zijn. Het is dus niet nodig om bij alle vier avonden aanwezig te zijn. Op elke 
bijeenkomst kijken we gezamenlijk naar een of meerdere kunstwerken uit 
de 14e eeuw tot vandaag. We stellen ons de vraag, hoe de kunstenaar een 
Bijbels verhaal heeft uitgebeeld en wat zijn voorstelling toevoegt aan de tekst 
van het verhaal. Welke reacties roepen de kunstwerken bij onszelf op en 
welke betekenis geven we eraan?

Kunst & Film

MAALTIJD & FILM
Maaltijd	en	film,	dat	wil	zeggen:	eerst	met	elkaar	eten	en	vervolgens	samen	
naar	een	film	kijken.

Bij de gezamenlijke maaltijd leer je elkaar voor het eerst of steeds beter 
kennen. Je praat met elkaar. Bijvoorbeeld over het eten, over wat je hebt 
meegemaakt of over wat je hebt gehoord of gelezen. Of het gaat over iets heel 
anders. In ieder geval heb je al iets met elkaar gedeeld voor je samen naar 
de	film	kijkt.
Praat je tijdens de maaltijd over wat jezelf hebt beleefd of wat je bezighoudt– 
bij	de	film	gaat	het	om	het	verhaal	van	een	ander.	Het	is	goed	mogelijk	dat	
dit verhaal raakt aan wat jezelf hebt meegemaakt. Maar het kan net zo goed 
gebeuren dat het je inzicht geeft in een wereld die je volstrekt onbekend is. 
Misschien ervaar je heel veel afstand tot je eigen leefwereld. Of voel je je juist 
erg	verbonden	met	één	van	de	filmpersonages.
Je weet dus nooit wat het verhaal met je doet. In die zin is het bekijken van 
een	film	een	avontuur.	Dat	kun	je	natuurlijk	in	je	eentje	beleven.	Maar	het	
samen te doen, maakt het in onze ogen extra verrijkend. Vooral, omdat we 
er aansluitend nog van gedachten met elkaar over wisselen. Bovendien is 
het in deze kring nog gezellig ook. En lekker! Een aanbeveling, dus.
Anders dan in voorgaande jaren leggen we niet al vóór het verschijnen 
van	de	Kringwerkgids	vast,	welke	films	we	gaan	zien.	Dat	geeft	ons	als	
voorbereidingsteam	de	mogelijkheid	om	op	korte	termijn	films	te	kiezen	die	
betrekking hebben op actuele vragen of die tegemoetkomen aan de wensen 
van de deelnemers.
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Data:  Dinsdag, 18 oktober 2022, 17 januari 2023 en 21 maart 2023.
Tijd:	 	 Begin	maaltijd	18.00	uur;	film	en	gesprek:	19.00	uur		–	ca.	22.00	uur
Locatie:  Bethelkerk te Nieuwdorp, Coudorp 1
Leiding: Nellie Alderliesten en Jörg Buller
Opgave:  Noodzakelijk i.v.m. de maaltijd. Graag één week voor elke maaltijd-
	 	 &	filmavond	bij	nellie@alderliesten.com	of	06-11	645	173
Kosten: 	 €	10,00	voor	maaltijd	en	filmhuur.

Ook de locatie is ten opzichte van het afgelopen seizoen veranderd. Dit keer 
zullen we telkens in Nieuwdorp bij elkaar komen. Naar onze ervaringen van 
de afgelopen jaren beloven het gezellige en inspirerende avonden te worden.

VOORAANKONDIGING

De poppenspeler van Warschau - 
een muzikale theatervoorstelling van Trio Wilde Eend 

Warschau 1939. De Duitsers vallen Polen binnen en de Tweede Wereldoorlog 
begint.	Mika	Hernsteyn,	een	joodse	tiener	probeert	te	overleven	in	het	getto	
van Warschau. In een oude jas van zijn opa vindt hij enkele handpoppen. 
Samen	met	zijn	nichtje	Elly	brengt	hij	die	tot	leven.	Iedereen	heeft	het	over	
de	magie	van	de	jonge	poppenspelers	die	niet	alleen	afleiding,	maar	ook	
troost en hoop bieden. 
Tot Mika op een dag staande wordt gehouden door een Duitse soldaat en 
gedwongen wordt tot een geheim leven. Dat levert zowel gevaren als kansen 
op. Wanneer het getto wordt ontruimd lijkt ontsnappen niet meer mogelijk. 
Wie overleeft die hel op aarde? Welke keuzes kun je nog maken als het er 
echt op aankomt? 
De poppenspeler van Warschau is een ontroerend verhaal over levens die 
zich verweven, bezien vanuit het perspectief van vriend én vijand. Een 
vertelling over hoe de hoop levend blijft in tijden van oorlog en chaos. Deze 
muzikale vertelvoorstelling (10+) duurt 75 minuten en is gebaseerd op 
de gelijknamige roman van de Engels-Duitse schrijfster Eva Weaver. Zij 
gebruikte ware feiten en werkelijke personages als basis voor haar roman. 

Trio Wilde Eend bestaat uit: Gottfrid van Eck, vertelling en klarinet; Geleijn 
van der Ham, accordeon en Jiska ter Bals, viool. 

Enkele publiekreacties: 
‘Iedereen vond het een bijzonder aangrijpende voorstelling. Kennelijk is er 
behoefte aan het op  deze manier verbeelden en verwoorden van oerthema's.’ 
Wil Houweling, Poortugaal  
‘Het was een zeer geslaagde avond met veel positieve reacties. Hartelijk dank 
voor jullie indrukwekkende voorstelling.’ Christa Deekman, Doorn 

Data:   Zondag, 16 oktober 2022. 
  Deze middag wordt georganiseerd door Federatie Rond de Zwake
Tijd:   Begin om 15.00 uur
Locatie:  Johannes de Doperkerk te ’s-Heer Abtskerke, Kerkring 2 
Kosten: Toegangsprijs is op het moment van de kopijdatum van de 
  Kringwerkgids nog niet bekend. 
Kaarten: Kunnen gereserveerd worden via de website Zingenindekerk.nl.
  (Op de homepagina naar beneden scrollen, dan vindt u op 16 oktober
  deze middagvoorstelling.)
Contact: Mathilde Meulensteen, mathilde@meulensteen.nl of 06-12 380 933
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Koffie & Garen

KERKCAFÉ DRIEWEGEN
In Driewegen bent u elke derde dinsdag van de maand welkom in het 
Kerkcafé. We komen dan samen in ’Achter de kerke’, dus letterlijk via de 
achterdeur aan de Van Tilburghstraat 27. We beginnen steeds om 10.00 
uur	en	onder	het	genot	van	een	kop	koffie	of	thee	en	iets	lekkers	zitten	we	
gezellig	bij	elkaar.	Soms	praten	we	over	een	specifiek	onderwerp,	iets	uit	het	
nieuws of iemand vertelt over een mooie reis. Naast kerkleden zijn ook ander 
bezoekers van harte welkom!
Alle informatie, ook over kerkcafé, is te vinden op onze website:
www.pkndeo.nl 
Vooral de pagina ’Actueel’ maar ook onder de andere ’kopjes’ kom je nuttige 
informatie tegen, ook de kringwerkgids staat erop.

KOFFIEOCHTEND ’S HEER ABTSKERKE 
In ’s-Heer Abtskerke bent u iedere tweede dinsdag van de maand welkom 
voor	een	kop	koffie	met	wat	lekkers.	Er	is	alle	ruimte	voor	het	delen	van	
verhalen en gedachten.

Data:  Vanaf dinsdag, 20 september 2022 iedere derde dinsdag van de maand.
Tijd:  Begin om 10.00 uur
Locatie:  ‘Achter de Kerke’ bij de Protestantse kerk te Driewegen, Van Tilburghstraat 27
Contact: Sina Jacobse, 06-34 193 326

Data:  Iedere tweede dinsdag van de maand.
Tijd:  10.00 - 11.00 uur
Locatie:  Consistorie van de Johannes de Doperkerk te ’s-Heer Abtskerke, Kerkring 2
Contact: Nel de Jonge, 0113-603 891

KOFFIE EN REPAIR CAFÉ IN DE BARBESTEIN IN HEINKENSZAND
U	bent	in	Heinkenszand	van	harte	welkom	op	de	koffie.	Sinds	een	paar	jaar	
is er in de Barbesteinkerk (Clara's pad 6) een tweedehandswinkel van het 
Leger des Heils. U bent welkom in de Barbesteinkerk of op het terras voor de 
kerk,	voor	een	(gratis)	kopje	koffie	of	een	praatje.	Ook	met	b.v.	een	wandel-	
of	fietsgroepje	bent	u	van	harte	welkom.	Ook	kunt	u	met	een	groepje	een	
kaartje komen leggen of een spelletje doen in de Barbestein.
Kom vooral gewoon een keer langs! 

Data:  Elke dinsdag, woensdag en donderdag.
Tijd:  10.00 - 16.00 uur: tweedehanswinkel van het Leger des Heils geopend
  10.00 - 12.00 uur: gastheer of gastvrouw van het leger aanwezig.
  Iedere donderdag 11.30 – 13.00 uur: soep en tosti’s verkrijgbaar.
  Iedere donderdag 10.00 – 12.00 uur: repair café open voor kleine reparaties
Locatie:  Barbesteinkerk te Heinkenszand, Clara’s pad 6
Contact: Hans en Willemien Braamse: Willemien@Braamse.nl of Hans@Braamse.nl 
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MISSIONAIRE BREI EN HAAKGROEP HOEDEKENSKERKE
Wat is het mooi dat alle deelnemers weer hun weg hebben gevonden naar 
de breigroep. En wat wordt er veel thuis gebreid en gehaakt. Nu een deel 
van het afgelopen seizoen nog doorgang kon vinden is er veel bereikt voor de 
goede doelen waarvoor we werken. 
In dit najaar willen we ons werk bestemmen voor een nieuw doel. Dat is 
Stichting Embrace. Deze stichting heeft haar werkgebied in Hongarije. Zij 
zetten zich in voor de allerarmsten en voor daklozen. Op dit moment werken 
zij	ook	aan	de	grens	van	Oekraïne,	waar	kleding	en	hulpgoederen	worden	
uitgedeeld. Zij proberen alle hulp zo breed 
mogelijk in te zetten.
Zoals zij schrijven op hun website:
‘gericht op herstel en behoud van een 
leefbaar leven’
Fijn dat er zoveel empathie is met onze 
doelen en dat er mensen zijn die op afstand 
thuis willen meewerken!

Data:  Dinsdagochtend om de veertien dagen, startdatum zal bekend gemaakt
  worden in Kerkwijzer.
Tijd:  10.00 - 11.30 uur
Locatie:  Protestantse kerk ‘De Ark’ te Hoedekenskerke, Kerkstraat 32
Contact:  Marianne Bijkerk, mariannebijkerk@zeelandnet.nl
  Gerda Koemans, lkoemans@zeelandnet.nl

KOFFIEOCHTEND NIEUWDORP
Elke week is er in Nieuwdorp ‘Kerkplein’ op de woensdagmorgen.
Vaste gasten en iedereen die langskomt kan aanschuiven voor een bakje 
koffie	met	wat	lekkers.	De	verhalen	gaan	over	alles	wat	speelt	in	de	wereld	
tot en met de kleinkinderen, vakantie, kerkdiensten, en alles wat verder ter 
tafel komt. 
Iedereen is welkom; de één komt een hele ochtend, een ander komt even 
aan voor één kopje en gaat weer verder.

Data:  Elke woensdagmorgen.
Tijd:  09.30 - 11.30 uur
Locatie:  Bethelkerk te Nieuwdorp, Coudorp 1
Contact: Cobi Joosse, 06-20 184 095


