
  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

 
 
 

Protestantse 

gemeente 

Wolphaartsdijk 

 

 
 Aan Tafel! 

 
 dit is een uitnodiging  

 
 om samen met ons  

 aan Tafel te gaan en 
 

 van onze gastheer Jezus 
 

 liefde te ontvangen 

 liefde te leren delen 
 

 maar ook aan tafel 
 

 om te leren geloven 
 creatief bezig te zijn 

 
 of 

 
 voor een goed gesprek 

 lekker eten en drinken 
 

 Wees welkom! 
 

  

 Seizoen 2022-2023 
 De kerkenraad nodigt  

 iedereen uit om elkaar  
 te ontmoeten op zondag 

 en bij de vele activiteiten 
 waarvan dit boekje 

 vertelt. 
 

 ds. Corine van Eck  

 

AAN TAFEL! 
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Niet alleen voor gemeenteleden - Alle in dit 

boekje genoemde activiteiten zijn voor iedereen! Nodig 
dus gerust vrienden, vriendinnen, kennissen, buren en 

familie uit om mee te doen. Gasten Aan Tafel zijn een 

verrijking! 
 

In het aanbod van dit programmaboekje zit overigens een 
element van voorlopigheid. Een activiteit kan komen te 

vervallen of de actualiteit geeft aanleiding tot het 
organiseren van een extra middag/avond. Houd dus altijd 

het kerkblad en de website in de gaten! 
 

Jeugdwerk - De verantwoordelijkheid voor het 

jeugdwerk binnen onze gemeente wordt op dit moment 
gedeeld door twee actieve vrijwilligers en de predikant. Bij 

hen kunt u terecht voor verder informatie over de in dit 
boekje genoemde activiteiten voor kinderen en jongeren. 

Voor de kinderen tot en met groep 8 van de basisschool:  
Melissa de Jonge, melissaeggebeen@hotmail.com.  

Voor de jongeren vanaf 12 jaar: Jelle Wisselink, 
jellewisselink@icloud.com.  
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Kliederkerk - Wat is Kliederkerk? 

Samen ga je aan de slag met een 
Bijbelverhaal: speels, creatief, 

zingend, luisterend, biddend. 

Kliederkerk is speciaal voor gezinnen 
met kinderen van 0 tot 12 jaar en 

wordt gehouden op een 
zondagmiddag. Na afloop gaan we 

met elkaar Aan Tafel. 
Kliederkerk is voor alle gezinnen die iets met de kerk 

hebben, er ooit iets mee hadden of er voor het eerst iets 
mee willen.  

Het komende seizoen zal er op de zondagen 27 
november en 19 maart Kliederkerk zijn. Voor meer 

informatie: ds. Corine van Eck, tel. 581273 
 

 

 
 

 
Crèche -  Voor de allerkleinsten van onze gemeente 

wordt er elke zondag in De Brug crèche gehouden: samen 
een Bijbelverhaal lezen en gezellig met elkaar spelen 

terwijl papa en mama in de kerk zijn. 
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Kindernevendienst - Zit je op de basisschool dan ben 

je welkom op de kindernevendienst. Voordat de preek 
begint verlaat je het kerkgebouw om in De Brug te 

luisteren naar een Bijbelverhaal en daaromheen creatief 

bezig te zijn. 
  

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

Kidsmiddag - Natuurlijk zal er ook dit seizoen voor de 

kinderen in de basisschoolleeftijd kidsmiddag gehouden 

worden. Vanaf  donderdag 6 oktober zijn de kinderen 
elke eerste donderdagmiddag van 

de maand, met uitzondering van 
de vakanties, om 14.15 uur van 

harte welkom in de Brug. Aan de 
hand van een Bijbelverhaal gaan 

we creatief aan de slag met allerlei 

materialen, leren we nieuwe 
liedjes en doen we leuke 

spelletjes. Natuurlijk allemaal 
passend bij de verschillende 

leeftijdsgroepen. De middagen 
worden begeleid door Simone de 

Wilde en ds. Corine van Eck.  
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Leg de basis met Basics - Op dinsdagmiddag 1 

november om 14.15 uur start Basics, een 
basiscatechese voor kinderen in de leeftijd van 9 tot en 

met 12 jaar. Op de website van de landelijke kerk staat 
het volgende over deze catechesemethode: Basics 

behandelt hoofdthema’s uit het christelijk geloof op een 
manier die kinderen aanspreekt. Kinderen in de 

bovenbouw van de basisschool zijn erg leergierig, ook als 
het gaat om geloven en de kerk. Basics sluit aan bij die 

natuurlijke ontwikkeling. De kinderen maken bijvoorbeeld 
kennis met het avondmaal, dopen, wat er in de kerk 

gebeurt en vragen zich af: waar is God eigenlijk? 
Vorig jaar zijn we gestart met deze aansprekende 

methode. Basics zal, met uitzondering van de 
vakantieperiode, om de week plaatsvinden. De kinderen 

kunnen direct uit school naar het Jeugdhonk komen, waar 

we eerst wat drinken met wat lekkers erbij. Daarna starten 
we met het programma. We zullen ongeveer een uurtje 

bezig zijn.  
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Doopouderavond: Beloofd is beloofd! - Heb je 

in de afgelopen vier jaar je kindje laten dopen dan is er op 
dinsdag 22 november een gespreksavond speciaal voor 

jou/jullie. Bij de doop heb je een belofte uitgesproken 

rondom de geloofsopvoeding van jullie kind. Natuurlijk is 
ieder geheel vrij om die geloofsopvoeding naar eigen 

inzicht in te vullen. Maar samen weten we ook dat 
geloofsopvoeding niet eenvoudig is. 

Immers, 
 

Hoe geef je thuis invulling aan je 
geloof? 

Wanneer en hoe leer je je kind 
bidden? 

Hoe vertellen en vertalen we de 

Bijbelverhalen? 
Hoe wijzen we onze kinderen een 

weg in de kleurrijke wereld van 
religie? 

Hoe geef je antwoord op de 
geloofsvragen van je kinderen? 

Hoeveel vragen kennen we zelf nog 
ten aanzien van het geloof in God? 

 
Genoeg om over met elkaar in gesprek te gaan. Ter 

voorbereiding van de avond wordt gevraagd een voorwerp 
of symbool mee te nemen dat je herinnert aan de manier 

waarop jouw ouders je in het geloof hebben opgevoed. 
Ook is het fijn als je het geboortekaartje van jullie 

kind(eren) meeneemt. 

De avond start in de Brug om 19.30 uur tot 21.30 uur en 
wordt geleid door de dominee. 
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Belijdeniscatechese - Ook dit jaar bieden we een 

belijdeniskring aan. Deze kring wil je helpen stil te staan 

bij wat je nu eigenlijk gelooft én wat niet. Door bewust tijd 
in te ruimen voor deze vragen en daarover in gesprek te 

gaan met anderen, zul je merken dat je daarin meer 
helderheid voor jezelf krijgt. Gedurende een aantal 

avonden staan we stil bij de betekenis van het christelijk 
geloof. De apostolische geloofsbelijdenis zal daarbij onze 

leidraad zijn. Ook als je misschien het gevoel hebt dat 

belijdenis doen voor jou veel te hoog gegrepen is, omdat 
je te weinig van de bijbel afweet, of omdat je best wel 

twijfelt over je geloof, ben je juist welkom. Dit zijn juist 
goede redenen om eens stil te staan bij wat geloof voor 

jou betekent en hoe je daar verder mee wilt gaan in je 
leven. Iedereen, jong of oud, is welkom. Ook wanneer je 

helemaal niet weet of je belijdenis wilt doen, kun je 
meedoen. Aanmelden kan tot 14 oktober bij de 

dominee of via pgwwinterwerk@gmail.com Bij 
voldoende deelnemers zal deze kring na de herfstvakantie 

starten. 
Voor meer informatie: ds. Corine van Eck, tel. 581273 
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Samen de Bijbel lezen Aan Tafel - In de 

gemeente van Christus speelt de Bijbel een hoofdrol. Het 
is onder andere via de Bijbel dat God zich aan ons bekend 

maakt. Alleen daarom al zou er in elke gemeente een 

Bijbelkring moeten zijn.  
Wie aan een dergelijke kring wil deelnemen wordt van 

harte uitgenodigd zich vóór 14 oktober aan te melden 
bij de dominee of via pgwwinterwerk@gmail.com Bij 

voldoende deelnemers zal deze kring starten na de 
herfstvakantie. Vorig jaar werd geopperd om in plaats van 

's avonds 's middags bij elkaar te komen. Graag de 
voorkeur aangeven bij de aanmelding. 

Voor meer informatie: ds. Corine van Eck, tel. 581273 
 
 
 

Dineren in de Brug  
'Het etentje voor 
alleenstaanden': inmiddels 

een begrip binnen onze 

gemeente. Niet alleen de 
regelmatige bezoekers 

genieten van deze gezellige 
en smakelijke avonden, 

maar ook de verschillende 
groepen die om toerbeurt 

de avonden qua menu en entertainment verzorgen 
beleven aan deze diners veel plezier.  

Wij geven alvast de data van dit nieuwe seizoen door: 
vrijdag 18 november, vrijdag 10 maart, vrijdag 16 

juni en vrijdag 22 september.  
Voor meer informatie: Marja Bakker, tel. 603851 
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Samen naar de film - Samen naar een film kijken is 

niet alleen gezellig, maar levert dikwijls ook verrassende 
gesprekken op. In het afgelopen seizoen is het niet gelukt 

om een filmavond te organiseren, maar dit seizoen gaan 

we dat zeker doen. Houd het kerkblad en de website in de 
gaten voor actuele informatie!   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Workshop pouring - Op dinsdag 15 november 

vanaf 19.30 uur kun je in de Brug naar de workshop 

pouring, of te wel: verf gieten. Deze workshop wordt 
gegeven door Ida Kloet. Tijdens haar zomerexpositie in de 

kerk vorig jaar zagen we al dat Ida vele creatieve 
technieken beheerst. Hiernaast is 

een kunstwerkje afgebeeld met 
de techniek pouring.  

In verband met de aanschaf van 

materialen zijn er kosten aan 
deze workshop verbonden, €5,00 

pp en is opgave noodzakelijk.  
Aanmelden kan via de poster in 

de Brug of via 
pgwwinterwerk@gmail.com. 

Verdere informatie: ds. Corine van Eck, tel. 581273  
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Workshop fotograferen - Op dinsdag 6 december 

19.30 uur is er een fotoworkshop in de Brug rondom het 
jaarthema Aan Tafel! Bedenk 

eens hoe vaak wij foto's maken 

van een gezellig gedekte tafel met 
daaromheen mensen van wie wij 

houden. Een foto als een mooie 
herinnering aan een bijzonder 

moment of om anderen te laten 
weten hoe leuk we het hadden. Met deze workshop willen 

we wat dieper ingaan op wat het jaarthema 
bij ons oproept. En onder leiding van 

Dinique Braamse leren we hoe we nog 
mooiere foto's kunnen maken met onze 

fotocamera of smartphone. Wellicht kunnen 
we daarna van onze foto's een expositie 

voor in ons kerkgebouw samenstellen. 
Aanmelden kan via de poster in de Brug of via 

pgwwinterwerk@gmail.com.  

Verdere informatie: ds. Corine van Eck, tel. 581273  
 

Workshop Hemels koken - In veel Bijbelverhalen 

komt de gezamenlijke maaltijd terug. De maaltijd is het 

moment bij uitstek waarop het leven gedeeld én gevierd 
wordt. Vandaar de workshop 'Hemels koken'. We maken in 

tweetallen een aantal kleine gerechtjes en eten die 
natuurlijk gezamenlijk heerlijk op. 

Dit jaar is de workshop op vrijdag 27 januari vanaf 

17.00 uur in de Brug. Wie mee wil doen aan deze 
workshop (en iedereen is van harte welkom) moet er op 

rekenen dat we aan het eind van de middag starten en dat 
de kosten gedeeld worden (ongeveer €15,00 pp). Voor 

verdere informatie: ds. Corine van Eck, tel. 581273 
Aanmelden via de poster of via pgwwinterwerk@gmail.com 
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Workshop wijn proeven - Op vrijdag 10 februari 

gaan we Aan Tafel met een goed glas wijn. Naast een 
proeverij van wijnen worden 

de deelnemers uitgenodigd 

ook een eigen favoriete wijn 
mee te nemen. Dikwijls is 

het verhaal dat daarbij hoort 
niet alleen smakelijk, maar 

ook inspirerend. In verband 
met de inkoop van de 

verschillende wijnen is 
opgave noodzakelijk. 

Aanmelden kan via de poster 
in de Brug of via 

pgwwinterwerk@gmail.com 
Verdere informatie: ds. Corine van Eck, tel. 581273 

 

Workshop Bloei!    
Donderdag 9 maart vanaf 

19.30 uur wordt er in de Brug 
onder leiding van Marja Bakker 

en ds. Corine van Eck een 
workshop 'werken met 

droogbloemen' gegeven 
rondom een geloofsthema. In 

verband met de aanschaf van 
materialen zijn er kosten aan 

deze workshop verbonden, 

€5,00 pp, en is aanmelden 
noodzakelijk. Aanmelden kan 

via de poster in de Brug of via 
pgwwinterwerk@gmail.com 

Verdere informatie: ds. Corine 
van Eck, tel. 581273 
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Nicolauskerkkoor Wolphaartsdijk - Elke 

woensdagavond komen rond de 20 zanglustige leden bij 
elkaar in De Brug om liederen in te studeren en bekende 

liederen nogmaals te zingen. We doen dit onder de 

inspirerende leiding van 
Joke de Witte uit Goes. 

Het repertoire bestaat 
voornamelijk uit 

geestelijke liederen. 
Het aspect gezelligheid 

neemt een grote plaats 
in. Tijdens de pauze 

kan er lekker bijgepraat 
worden onder het genot 

van een kopje thee of koffie. Af en toe treden we op, o.a. 
in de kerk, Ter Valcke en de Meuleweie. We zingen 4-

stemmig: sopranen, alten, tenoren en bassen.  Nieuwe 

zangers en zangeressen zijn altijd welkom. Iedereen die 
interesse heeft wordt uitgenodigd een repetitie bij te 

wonen. Kom gewoon eens langs op een woensdagavond. 
We repeteren van 19.30 tot 21.30 uur.  

 
Contactadressen: 

Monique Wisselink (voorzitter), Vliedbergstraat 30,  

tel. 582042,  
Marjolein Francke (secretaresse), Van Walenburghof 2, tel. 

581075, e-mail: marwim@zeelandnet.nl 
 



 14 

Jaarplan pastoraat - Evenals andere jaren zal er, 

naast de contacten met mensen die geconfronteerd 
worden met verdrietige, moeilijke of juist vreugdevolle 

gebeurtenissen, vooral aandacht zijn voor de 80-plussers. 

Stelt u om wat voor reden dan ook een bezoek van de 
predikant of wijkouderling op prijs schroom dan niet om 

dat kenbaar te maken aan één van de leden van het 
wijkteam. Ds. van Eck vindt het fijn om op de hoogte te 

zijn van bijvoorbeeld ziekenhuisopname, geboorte of uw 
behoefte aan een gesprek met haar. U kunt haar bereiken 

op tel. 581273. Probeert u rekening te houden met haar 
vrije woensdag? 

 
Hieronder treft u de wijkindeling aan, deze is ook te vinden 

op de website van onze gemeente: 
http://pgwolphaartsdijk.protestantsekerk.net 

 
Ouderling: Ineke Meulenberg, tel. 850828 

Wijk 1: Bertiusstraat , Friesestraat , Hoofdstraat , 

Wolfertsplein, Nazareth, Lageweg, Arjaan Katsmanstraat, 
Hoekweide, Kromme Kreek.  

Bezoekwerker: Nel Eggebeen, tel. 581491               
Wijk 2: Bokkeweg, Dooldijk, Kostersweg, Meuleweie, 

Noorddijk, Oostkerkestraat , Oude Kade, Stadseweg, v.d. 
Baanstraat, Rode Wijk                        

Bezoekwerkers: Nel Eggebeen, tel. 581491 en  
Els op ’t Hof, tel. 581325             

Wijk 3: Boomdijk, Burg.van Oeverenstraat, Burg. 
Hackstraat, Frederikstraat, Heerenpolderweg, Lepelstraat, 

Molendijk, Villa Novastraat , Kaaidijk, Oude Veerdijk. 
Bezoekwerker: Hennie Hannewijk             
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Ouderling: Jacqueline Eggebeen, tel. 581685 

Wijk 5: Aardebolleweg, Dr. Vosstraat, Groene Kruisstraat, 
Henri Dunantstraat, Papeweg, Sportweg, Weeldijk, 

Zandkreekweg, Zuidvlietpolderweg.  
Bezoekwerker: Willy de Leeuw, tel. 581816  

Wijk 7: Kasteelstraat, Oudelandseweg,  
Pr. Bernhardstraat , Ring, Zuiderlandweg, 

Oudelandsedijk.               
Bezoekwerker: Jolande Dekker 

Wijk 8: Goes, Ter Valcke, Randhof, Ter Weel.    
 

  

Ouderling: Johan Smallegange, tel. 581339 
Wijk 4: Dresselhuisstraat, Gardenierhof , Van 

Walenburghof, Vliedbergstraat, Burg. C. Koertstraat 
Bezoekwerkers: Tannie Kloet, tel. 581566                 

Wijk 6: Batterijweg, Bijsterweg, Bouwenputseweg, 
Kortedijk, Muidenweg, Planketent, Van Strienweg, 

Veerweg, Watersportweg, Wolphaartsdijkseveer, Inlaag, 
Schelphoek, Kwistenburg, Westerlandpolderweg, 

Lewedorp, Br. en zr. Polder, Domeinplaatweg, 
Perponcherpolderweg, Egbert Petruspolder, Poelwijck, 

Boogstraat. 
Bezoekwerker: Will van Aartsen, tel. 581509 

Wijk 9: Buiten de gemeente Goes 

 

Vertrouwenspersonen:  

inzake diaconale zaken: voorzitter diaconie (zie kerkblad) 
overige zaken: ds. Corine van Eck, tel. 581273 
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Jaarplan diaconie - Hieronder treft u een opsomming 

aan van een aantal bestaande en voorgenomen activiteiten 
vanuit de diaconie. 

- Autodienst: Deze is bestemd voor mensen die geen 

vervoer hebben om b.v. de kerkdiensten, 
gemeenteavonden of andere kerkelijke activiteiten 

bij te wonen. Contactpersoon: de voorzitter van de 
diaconie (zie kerkblad) 

- Onderhouden van contacten met gemeenteleden die 
de erediensten via kerkomroep.nl mee vieren. 

Contactpersoon bij problemen: Harry Wisselink, tel. 
582042 of de voorzitter van de diaconie (zie 

kerkblad) 
- Vluchtelingenwerk Zeeland. De diaconie is contact 

adres als zich hier vluchtelingen e.o asielzoekers 
vestigen. 

- Ouderenwerk: Ondersteuning van het etentje voor 
de alleenstaanden, ouderenkerstfeest en boekje bij 

Bidzondag. 

- De Z.W.O. commissie. Van 2020 tot en met 2022 
doen wij mee in “Delta voor Indonesië”. Samen met 

héél veel andere gemeenten in Zeeland 
ondersteunen wij een aantal projecten van Kerk in 

Actie in Indonesië.  
De ZWO-commissie zal dit jaar enkele leuke acties 

organiseren om de projecten bekend te maken en 
geld in te zamelen. Ook brengen we in de 

40dagentijd ieder jaar binnenlandse projecten onder 
de aandacht. Verder willen we ook dit jaar als 

“Groene Kerk”, duurzaamheid en zorg voor de 
schepping met elkaar vorm gaan geven. Voor meer 

informatie: Jeanette Binnekamp, tel. 586111 
 

 



 17 

 

 
 
 
 
 



 18 

Deelname aan de in deze gids genoemde activiteiten is in 

veel gevallen kosteloos. Bij sommige activiteiten staat de 
Nicolausbus voor een vrijwillige bijdrage. 

 
Voor verdere en/of actuele informatie verwijzen wij u naar 

de website. Op deze website vindt u ook foto's van diverse 
activiteiten van het afgelopen seizoen: 

 
http://pgwolphaartsdijk.protestantsekerk.net 

 
  

 

 
 

 
 

 
 
 

Veel foto's in dit boekje zijn gemaakt tijdens het 
veelbelovende Startweekend in september 2022. 

 



 19 

 



 20 

 


