Protestantse
gemeente
Wolphaartsdijk

Een goed
verhaal

... dit is een uitnodiging ...
Als gemeente benutten we
dit seizoen het jaarthema:
'Een goed verhaal'. In de
kerk leven en werken we
vanuit het goede verhaal
dat ons in de Bijbel wordt
verteld. Gods woord in
mensentaal, voor velen
een bron van troost,
bemoediging en inspiratie.
Maar ook een boek dat
cultureel en
maatschappelijk relevant
is, bijvoorbeeld als het
gaat om omgang met de
natuur of zorgen voor een
ander. Bijbelse verhalen
nodigen je uit om deze te
vertalen naar je eigen
leven. Een goed verhaal
laat je namelijk niet koud
maar brengt je in
beweging. Een goed
verhaal houd je niet voor
jezelf maar deel je met
anderen. Met dit boekje
nodigt de kerkenraad
iedereen uit om elkaar te
ontmoeten op zondag en
bij de vele activiteiten
waar van dit boekje
vertelt. Wees welkom!
ds. Corine van Eck
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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. Misschien is die ene activiteit
de start van een prachtig levensverhaal.

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.

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.

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.

Jongerennevendienst - Voor middelbare scholieren
tot en met 16 jaar is er elke eerste zondag van de maand
jongerennevendienst. De jongeren verlaten voordat de
preek begint het kerkgebouw om in het jeugdhonk op een
eigentijdse manier met een Bijbelverhaal aan de slag te
gaan.
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Kliederkerk
'Kerk op Schoot' is
'Kliederkerk geworden.
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. Afgesloten wordt er met een maaltijd.
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
17 november, 19 januari en 17 mei Kliederkerk zijn.

Jeugdhonk - Het jeugdhonk in De Brug is een
ontmoetingsplaats voor jongeren van 12+. Jelle heeft voor
dit seizoen de volgende activiteiten gepland:
25 oktober 19.30 uur Filmavond
15 november 19.30 uur Dropping
20 december 19.30 uur Classic Game Night
25 januari 19.30 uur Modern Game Night
7 februari 19.30 uur Sirkelslag
11-12 april 20.00 uur Paasnachtchallenge

Kerkkamp - In het weekend van 21-23 februari zal er
voor de jongeren van onze gemeente een kerkkamp
georganiseerd worden. Voor meer informatie: Jelle
Wisselink, jellewisselink@icloud.com
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Kidsmiddag - Natuurlijk zal
er ook dit seizoen voor de
kinderen in de
basisschoolleeftijd kidsmiddag
gehouden worden. Vanaf
dinsdag 29 oktober zijn de
kinderen elke laatste
dinsdagmiddag van de maand
om 15.00 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 Sanne Wisselink
en ds. Corine van Eck.

Catechisatie - Zit je op de middelbare school dan is er
voor jou de catechisatie. Eén keer in de twee weken een
uurtje op maandagavond. Een uurtje waarin we samen
praten over wat ons bezighoudt, in ons eigen leven, op
school, in de wereld. En natuurlijk lezen we daarbij uit de
Bijbel over de weg die God met mensen en de wereld
gaat. Een leerzaam en meestal gezellig uur! We starten op
maandag 30 september om 18.30 uur in het
Jeugdhonk. De andere data zijn: 21 oktober, 4 en 18
november, 2 en 16 december, 6 en 20 januari, 3 en
17 februari, 2, 16 en 30 maart
Voor meer informatie: ds. Corine van Eck, tel. 581273
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Belijdeniscatechese - Wie dit jaar belijdenis zou
willen doen kan zich aansluiten bij de gesprekskring
'Zinvol leven'. Informatie over deze kring vind je elders
in dit boekje. Door bewust tijd in te ruimen voor vragen
over de zin van het leven en wat in het licht van de Bijbel
zinvol leven is én daarover in gesprek te gaan met
anderen, zul je merken dat je daarin meer helderheid voor
jezelf krijgt. Wanneer je erover nadenkt om je geloof te
belijden, dan is deze kring een uitstekende gelegenheid
om je hierop voor te bereiden. 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.
Voor meer informatie: ds. Corine van Eck, tel. 581273

Bijbelkring - In de gemeente van Christus speelt de
Bijbel een hoofdrol. Het is onder andere via de Bijbel dat
God zich aan ons bekend maakt. Elke maand is er
gelegenheid om samen met anderen woord voor woord
een gedeelte uit de Bijbel te lezen en te zoeken naar de
betekenis ervan. Maandagavond 28 oktober starten we
om 19.30 uur in de Brug. Iedereen is van harte welkom.
Andere data zijn: 26 november, 16 december, 20
januari, 17 februari en 16 maart. Voor meer
informatie: ds. Corine van Eck, tel. 581273
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Gesprekskring 'Zinvol leven' - Wat geeft het leven
zin? Waar geniet je van en
waar ga je voor? Hoe sta je
tegenover werk, geld, plezier,
relaties en geloven? Waarin
zou je nog willen groeien?
Wat wil je aan de volgende
generatie meegeven?
Je zou kunnen zeggen dat dit
thema's zijn die aan de orde
komen in het Bijbelboek
Prediker. Actuele vragen waar
moderne mensen al te vaak
antwoorden op zoeken.
In deze gesprekskring gaan we
op zoek naar de stem van God
in het boek Prediker en zoeken
we naar antwoorden op bovengenoemde vragen. We doen
dit aan de hand van het boekje 'Zinvol leven' van Stefan
Paas en Siebrand Wierda. Het is niet nodig dit boekje aan
te schaffen.
Deze kring is voor iedereen die na wil denken over het
leven. In het bijzonder zijn de jongvolwassenen, ouders
die ondersteuning zoeken rondom geloofsopvoeding
en mensen die overwegen belijdenis van hun geloof
af te leggen van harte uitgenodigd.
De kring wordt gehouden in de Brug vanaf 19.30 uur op
5 november, 9 december, 13 januari en 9 maart.
Voor meer informatie: ds. Corine van Eck, tel. 581273
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Proeverij van bier en goede verhalen - Op
vrijdag 1 november vanaf 20.00 uur wordt de
traditionele bierproeverij van de PG Wolphaartsdijk
gehouden, een concept dat inmiddels vele gemeenten van
ons hebben overgenomen. Onder de gepassioneerde
leiding van Rens Poppe en Jaap Klippel proeven we tal van
bieren. Ongetwijfeld leidt dit evenals vorige jaren tot
waardevolle ontmoetingen en gesprekken, sowieso een
gezellige avond! In verband met de inkoop van de
verschillende bieren is opgave noodzakelijk.
Aanmelden kan via: pgwwinterwerk@gmail.com

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 15 november, vrijdag 14
februari, vrijdag 16 mei en vrijdag 15 augustus. Voor
meer informatie: Marja Bakker, tel. 603851
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Leesavonden - Ook dit seizoen zullen er weer
leesavonden worden georganiseerd. Houd het kerkblad en
de website in de gaten voor actuele informatie.
Voor meer informatie: Daan Ingelse, tel.612578

Samen naar de film - Samen naar een film kijken is
niet alleen gezellig, maar levert dikwijls ook verrassende
gesprekken op. Daan Ingelse zal ook voor dit seizoen weer
een aantal mooie films uitzoeken. Houd het kerkblad en de
website in de gaten voor actuele informatie!
Op vrijdag 31 januari zal
er een avond georganiseerd
worden voor liefhebbers
van wijn en een goed
verhaal. Naast een proeverij van wijnen 'met een Bijbels
verhaal' 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: pgwwinterwerk@gmail.com

Groen weekend - Het weekend van 15/16 februari
wordt een weekend in het teken van de Groene kerk. Het
weekend start op zaterdagmiddag met Op Groene Voet,
een zingevingswandeling op nog nader te bepalen locatie.
Op zondag zal de ZWO een Groene kerkdienst
verzorgen. Houd het kerkblad in de gaten voor verdere
informatie. Aanmelden voor 'Op groene voet' via:
pgwwinterwerk@gmail.com
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Een kerstengel van herinneringen - Een
kledingstuk of lapje stof kan je doen herinneren aan een
dierbaar persoon of een bijzondere gebeurtenis. Juist door
de mooie herinneringen kun je er niet makkelijk afstand
van doen. In deze workshop
verwerken we de stof tot een
mooie kerstengel. Heb je niet
zo'n bijzonder lapje stof, maar
voel je wel de behoefte om een
kerstengel te maken, dan kan dat
ook. Koop in dat geval stofjes
met favoriete kleuren of patronen
die je een bijzondere herinnering
geven.
Zelf meenemen: lapjes stof,
naaigaren, schaar, eventueel
knoopjes.
Dinsdag 3 december om 19.30 uur in de Brug.
Aanmelden via de poster, via pgwwinterwerk@gmail.com
of bij ds. Corine van Eck, tel. 581273

Workshop Symbolisch bloemschikken
Maandag 6 april vanaf 19.30 uur wordt er in de Brug
onder leiding van Marja Bakker en ds. Corine van Eck een
workshop liturgisch bloemschikken gegeven. We krijgen
niet alleen uitleg over de symbolische betekenis van
bloemen, kleuren en vormen, maar maken ook naar
aanleiding van een gedeelte uit de Bijbel een eigen
bloemstuk. We sluiten dit jaar aan bij ons eigen 40dagentijdproject rondom 75 jaar bevrijding.
In verband met de aanschaf van materialen zijn er kosten
aan deze workshop verbonden, €5,00 pp, en is aanmelden
noodzakelijk. Aanmelden en verdere informatie: ds. Corine
van Eck, tel. 581273 of via pgwwinterwerk@gmail.com
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75 jaar bevrijding - Bonhoeffer 75
In 2019 en 2020 wordt er in ons
land volop stilgestaan bij de viering
van 75 jaar bevrijding. Deze
bevrijding kon niet gerealiseerd
worden zonder mensen die zich
verzetten tegen onrecht. De
inspirerende Duitse theoloog
Dietrich Bonhoeffer is er daar één
van geweest. Op 9 april 1945,
enkele dagen voor het einde van de Tweede Wereldoorlog
wordt hij vanwege zijn betrokkenheid bij de aanslag op
Hitler op persoonlijk bevel van de Führer opgehangen. In
zijn laatste jaren schreef hij in de gevangenis brieven,
gedichten en gebeden die niet alleen toen, maar ook
vandaag nog velen aanspreken en bemoedigen.
Rondom deze teksten is er materiaal samengesteld voor
de kerken waarvan ook wij gebruik zullen maken.
In de maanden november en december van 2020 zal er
een expositie in onze kerk te zien zijn van schilderijen van
Jeltje Hoogenkamp. Deze werken zijn geïnspireerd op
teksten van Bonhoeffer.
In de 40dagentijd zal er middels een kalender en een
wekelijkse bijeenkomst aandacht zijn voor het leven en
werk van Bonhoeffer zelf. In februari wordt u daar in het
kerkblad uitgebreid over geïnformeerd.
De data van de bijeenkomsten geven we alvast: 3, 9, 16,
23 en 30 maart en 6 april.
Voor meer informatie: ds. Corine van Eck, tel. 581273
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Workshop Hemels koken - De Bijbel, koken en
samen eten is geen vreemde combinatie. 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'. Een avond Bijbels culinair: samen koken, samen
genieten van maal en verhaal, proeven hoe goed de Bijbel
smaakt!
Dit jaar wil ik Hemels koken op vrijdag 20 maart. 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: pgwwinterwerk@gmail.com
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Deze afwisselende rondreis
naar Jordanië en Israël zit vol
eeuwenoude cultuur, Bijbelse
historie en gevarieerd
natuurschoon. Met bezoeken
aan Bijbelse plaatsen zoals
Tiberias, Jeruzalem en de berg
Nebo komt de geschiedenis als
het ware opnieuw tot leven.
Reis Israël/Jordanië Een absoluut hoogtepunt is
9 tot en met 19 juli 2020 het bezoek aan de in de
rotsen verscholen stad Petra
uit de tijd van de Nabateeën!
Maar ook een jeeptour door de
woestijn van Wadi Rum is een
belevenis.
Ga mee en ervaar het allemaal
tijdens deze boeiende reis!
Verdere informatie: ds. Corine van Eck, tel. 581273
en https://www.drietour.nl/vaneckwolphaartsdijk

Escaperoom - Ben jij al ontsnapt uit de Escaperoom?
Je bent er nog niet geweest? Je denkt dat het voor jou te
moeilijk is, omdat je jezelf oud vindt
of juist te jong? Dan heb je echt wat
gemist. Kom één van de komende
maanden met minimaal 4 en
maximaal 8 personen naar de Brug
en beleef een spannend, maar vooral
plezierig uur. De kosten zijn €5,00
per deelnemer en de opbrengst
daarvan is voor onze gemeente.
Aanmelden via escaperoomdebrug@gmail.com
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Andere activiteiten - Wij maken u attent op
verschillende andere activiteiten die binnen onze
gemeente plaatsvinden en waar u aan kunt deelnemen:
- Gebedskring, contactpersoon Nel Eggebeen, tel. 581491
- Pastorale morgen in de Meuleweie, onder leiding van
Jolande Dekker en ds. Corine van Eck, tel. 581273
Tevens zit er in het aanbod van dit programmaboekje 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!

Nicolauskerkkoor Wolphaartsdijk - Elke
woensdagavond komen rond de 40 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 4stemmig: 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.
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Contactadressen:
Monique Wisselink (voorzitter), Vliedbergstraat 30,
tel. 582042,
Marjolein Francke (secretaresse), Van Walenburghof 2, tel.
581075, e-mail: marwim@zeelandnet.nl

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 70-plussers.
80-plussers kunnen bezoek verwachten van onze pastorale
vrijwilliger Jolande Dekker. 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: vacature (contactpersoon ds. van Eck)
Wijk 1: Bertiusstraat , Friesestraat , Hoofdstraat ,
Wolfertsplein, Nazareth, Lageweg, Arjaan Katsmanstraat,
Hoekweide, Kromme Kreek.
Bezoekwerker: Ali Westerweel, tel. 581600
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
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Ouderling: vacature (contactpersoon ds. van Eck)
Wijk 3: Boomdijk, Burg.van Oeverenstraat, Burg.
Hackstraat, Frederikstraat, Heerenpolderweg, Lepelstraat,
Molendijk, Villa Novastraat , Kaaidijk, Oude Veerdijk.
Bezoekwerker: Ali Westerweel, tel. 581600
Wijk 5: Aardebolleweg, Dr. Vosstraat, Groene Kruisstraat,
Henri Dunantstraat, Papeweg, Sportweg, Weeldijk,
Zandkreekweg, Zuidvlietpolderweg. Bezoekwerkers:
Mattie de Kam, tel.581248 en Willy de Leeuw, tel. 581816
Ouderling: Johan Smallegange, tel. 581339
Wijk 7: Kasteelstraat, Oudelandseweg,
Pr. Bernhardstraat , Ring, Zuiderlandweg,
Oudelandsedijk.
Bezoekwerker: Ali Westerweel, tel. 581600
Wijk 8: Goes, Ter Valcke, Randhof, Ter Weel.
Bezoekwerker: Mary den Haan, tel. 581702
Ouderling: Heleen de Wit, tel. 586086
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
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: Jacqueline Kloet, tel.
581891 of 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.
- Contactpersoon voor het jeugddiaconaat: Sanne
Wisselink.
- De Z.W.O. commissie. “Zeeland voor Pakistan”, met
dit 2 jaar durende project steunt de gemeente 3
projecten van Kerk in Actie in Pakistan. We doen dit
samen met héél veel andere gemeenten in Zeeland.
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 dit komende jaar als
“Groene Kerk”, duurzaamheid en zorg voor de
schepping met elkaar vorm gaan geven. Voor meer
informatie: Jeanette Binnekamp, tel. 586111
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Roemenie-groep. Ook dit jaar hopen zij weer
amandel/speculaasstaven en kerststukjes te
verkopen. De opbrengst is bestemd voor de aankoop
van levensmiddelen en een ondersteunend
medicijnfonds voor de armsten in Vita, Roemenie.
Overige actie’s zullen worden aangegeven in het
Kerkblad. Voor meer informatie: Esther van Aartsen.

Jaarplan College van kerkrentmeesters
Hieronder volgt een korte weergave van het jaarplan
2019/2020 van het College van Kerkrentmeesters:
- voortzetten uitvoering BRIM (onderhoud buitenzijde
kerkgebouw 2015-2020)
- opknappen van de consistorie
- overdragen pachtzaken naar een rentmeester buiten de
gemeente
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Deelname aan de in deze gids genoemde activiteiten is in
veel gevallen kosteloos. Bij sommige activiteiten staat een
bus 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
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