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Van de redactie……. 

 

 

De kopij voor de maand oktober graag voor 23 november a.s. naar 

kerkepad@cgk-biezelinge.nl 
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Overdenking 

                                                                                                         

Lezen: Openbaring 3 vers 14 – 16 

 

Lauwe christenen 

 

Ontving Filadelfia het beste rapport, Laodicéa het slechtste. Men is 

lauw, zoals het water in hun stad. Uit warme bronnen in Hierapolis 

stroomde warm water over de kalksteenrotsen (vgl. Pammukale!) 

naar Laodicéa, waar het inmiddels lauw was.  

Een dorstige reiziger die zijn dorst wilde lessen, spuwde het meteen 

weer uit. Zo is het geestelijke leven hier. Heel herkenbaar. Dit is een 

gevaar voor elke gemeente. Zeker als er welvaart is. Geloven is zo 

gemakkelijk en er is geen verdrukking. Ja, ik geloof wel, maar verder 

… ik ga niet altijd naar de kerk en de Bijbel… ja, die lees ik wel, want 

dat hoort zo. Maar verder…  Aan ongelovige, koude harten weet de 

Heere tenminste wat Hij heeft. Al vindt Hij dat verschrikkelijk. Maar 

dat half-warme, dat lauwe. Hij zal het uit Zijn mond spuwen.  

Nu is er een lezer met een schuldig gevoel. Ik heb soms van die 

lauwe tijden. Dat vind ik zo erg. Dan zou ik zo graag vurig willen zijn 

en dat ontbreekt. Maar dat is wat anders. Juist dat u het lauw zijn zo 

erg vindt, is een teken dat u de Heere vreest. Echt lauwe mensen 

hebben er geen last van en vinden soms dat ze ook nog goede 

christenen zijn. 

                                                                                                          

Ds. B. de Graaf                                                                                             
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Kerkdiensten 

(onder voorbehoud) 

 
 

 

 

 

 

06 nov  10:00 uur 

17:00 uur 

 

Ds. A.G.M. Weststrate  

Ds. J. van Langevelde, Zierikzee 

13 nov  10:00 uur 

17:00 uur 

 

Ds. A.G.M. Weststrate   

Ds. E.B. Renkema, Middelburg 

20 nov 10.00 uur 

17.00 uur 

 

Ds. S.M. Buth, Zaamslag 

Ds. L.J. Koopman, Capelle aan den IJssel 

27 nov 10.00 uur 

 

17.00 uur 

Ds. D. Dunsbergen, Enschede –  

voorber. H.A. 

Ds. D. Dunsbergen, Enschede 

 

30 nov 15.00 uur 

19.30 uur 

 

Ds. A.G.M. Weststrate – dankdag 

Ds. A.G.M. Weststrate – dankdag 

04 dec 10.00 uur 

17.00 uur 

Ds. A.G.M. Weststrate – Viering H.A. 

Ds. A.G.M. Weststrate – Dankzegging en 

nabetrachting 
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Verjaardagen 

 

04 nov 80 jaar Br. F. Moelker 

Zwinweg 10 

4436 NB Oudelande 

 

13 nov 35 jaar Br. Marijn de Schipper 

Hoeve Voemekaer, Noordstraat 30,kamer 8 

4421 JV Kapelle 

 

14 nov 76 jaar Zr. G. van Belzen 

Bruëlisstraat 76  

4421 CS Kapelle 

 

24 nov 86 jaar Zr. J. vd Guchte 

Cederhof, Cederlaan 9, kamer 217 

4421 BZ Kapelle 
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Pastoralia 

 

Gemeentelijk 

-Het seizoen is gestart. De jeugdzondag heeft plaatsgevonden met 

fijne medewerking van jong tot oud, de clubs en catechisaties 

‘draaien’ weer en ook de belijdeniscatechese is begonnen. 

-Onlangs ontving Norah Caljouw het teken en zegel van de Heilige 

Doop. We feliciteren br. Bram en zr. Jantine Caljouw van harte en 

wensen hen Gods zegen toe bij de (geloofs)opvoeding. 

-Het Youth Alpha team bereidt weer een nieuw seizoen voor (start 

februari Dv) en hopen op/bidden om veel aanmeldingen en goede 

gesprekken. Goed om mee te bidden en mee te denken! 

-We hebben twee gezinnen welkom geheten als gastleden: Br. 

Jacques en zr. Marlein Fanoy met hun dochters Carli, Liné, Anneke en 

Bianke;  

en de familie Tange: Br. Karel en zr. Marieke Tange met hun kinderen 

Madelief en Silas. Ze stellen zich in een eigen stukje verder voor. We 

heten hen alvast van harte welkom en wensen hen Gods zegen toe in 

ons midden! 

 

Pastoraal 

-In onze voorbeden dachten we aan br. Marijn de Schipper: het gaat 

nog steeds niet goed met hem. Hij beleeft helaas een zware en 

eenzame tijd. Daar komt bij dat een bezoek hem te veel prikkels 

oplevert. Maar ons gebed en een kaartje van u of jou zal hem zeker 

goed doen! Aanbevolen.  

-Br. Ko en zr. Corrie Ridderhof mochten onlangs gedenken 50 jaar 

getrouwd te zijn. Dat maakt hen uiteraard verwonderd en dankbaar. 

Door alles heen weten ze zich gedragen door Gods trouwe 

Vaderhanden. We hebben daar samen met hen, hun kinderen en 

kleinkinderen de Heere voor gedankt en dragen hen ook voor de 

toekomst aan de Heere op. 

-Zr. Joke den Herder is dankbaar voor de goede dingen die ze in de 

afgelopen maanden uit Gods hand mocht ontvangen, samen met haar 

man Wim. De onderzoeken en kuren gaan intussen door. De 

resultaten daarvan zijn divers. Enerzijds zijn er soms voorzichtig 

positieve signalen, anderzijds zijn er meerdere nare bijwerkingen die 

een behoorlijke stempel drukken op het dagelijkse leven.  
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Daarnaast is het voor de artsen ook niet altijd duidelijk wat ze op de 

scans zien, wat onzekerheid en dus ook onrust met zich meebrengt.  

Joke en Wim weten zich gedragen maar eenvoudig is het zeker niet. 

Zullen we als gemeente steeds biddend om hen heen staan?  

-We denken in onze voorbede aan hen die door omstandigheden niet 

of minder naar de kerk konden komen. We noemen o.a.: Zr. J. den 

Boer-Olijrhook, Zr. Ika v/d Burght-van Eijk, Dhr. Lennard Cové, Zr. Jo 

v/d Guchte, Zr. Annie Hage-Harteveld, Br. Lou en Zr. Nellie Jobse-

Kerkhove, Br. Henk en Zr. Betsie Lamper-Schipper, Br. Jaap en Zr. An 

Legemate, Zr. Marina Meulpolder, Zr. Jannie Minderhoud-Begthel, Br. 

Marijn de Schipper, Br. August Slabbekoorn, Br. Henk en Zr. Anneliese 

Stomphorst-Hoffmann, Br. en Zr. Visser-Vlot, Br. Ticheler en Zr. van 

der Wekken-Boot. We vergeten hen niet en dragen hen, elk in hun 

eigen omstandigheden, in onze gebeden aan de zorg van onze trouwe 

Heere op. 

 

Een hartelijke groet en zegenwens, 

AGMW 
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Agenda 

 
 

04      november    Together 

06      november     Kinderkoor Yaron 

06      november      Koffie na de dienst 

07      november      Catechisatie 

07      november      Gebedskring - 13.30 uur bij Corry Francke 

08      november      Kerkenraadsvergadering 

10      november Trefpunt – 10.00 -11.30 uur 

10      november      Ambtsdragerconferentie 

11      november      Spirit 

13  november JV+ 

14  november Catechisatie 

18  november Together 

21 november Catechisatie 

24  november Gemeenteavond 

25  november Spirit 

30 november Dankdag 
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Verslag kerkenraadsvergadering van 11 oktober 2022 

Opening en inleiding 

Preses, ds. Weststrate, opent de vergadering en heet iedereen wel-

kom. Br. Dieleman leest de 1e 2 verzen van Psalm 127. In de inlei-

ding gaat hij in op de bouw van een geestelijk huis. God zelf is de 

bouwmeester. Het gaat erom dat wij bouwen zoals de grote Bouw-

meester het voor ogen heeft. God zelf bouwt, draagt de gemeente en 

zorgt voor geloofsgroei. Wij mogen zaaien/bouwen, maar God geeft 

de vrucht. Niet alleen ambtsdragers, maar ook gemeenteleden bou-

wen. Onder andere op huisbezoek mag dit bevraagd worden: hoe is 

het fundament, hoe richten we ons levenshuis in, is er een gebeds-

ruimte, zijn anderen welkom? enz.  

God geeft het Zijn beminden in de slaap, maar dit roept niet op tot 

passiviteit. Integendeel. De bouwers zwoegen, maar niet in eigen 

kracht. Het is bidt en werkt. Zo mogen we ook samen als gemeente 

achter Jezus aan, samen bouwen in afhankelijkheid van Hem. 

Een goede bespreking volgt. Juist ook in het pastoraat wordt het zoe-

kend bouwen aan Gods Koninkrijk ervaren. Wat vraagt God in deze 

specifieke situatie? Wij zwoegen, maar Gods belofte is er ook dat hij 

het Zijn beminden in de slaap geeft.  

Op de kerkenraadsvergadering van D.V. 8 november 2022 zal br. 

Francke de inleiding verzorgen.  

Notulen vergadering 13 september 2022  

De notulen van de vergadering op 13 september 2022 worden over-

eenkomstig het concept vastgesteld en door preses en scriba onder-

tekend. 

In- en uitgaande post  

Diverse post is per mail of in de postmap onder de aandacht van de 

kerkenraadsleden gebracht. 

Het bij de vergaderstukken gevoegde postlijstje wordt, na een korte 

toelichting o.a. over kerkelijke grenzen tussen Goes en Biezelinge, 

voor kennisgeving aangenomen. 

Gemeentelijke aangelegenheden 

 Najaarsclassis 6 oktober 

 Br. Nieuwdorp geeft een korte terugblik op de najaarsclassisvergade-

ring. Er is o.a. gesproken over het verslag van de commissie kleine 

kerken, de verslagen artikel 41 en de consulentschappen in de clas-

sis.  
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De secretaris van de Zeeuwse Classicale Diaconale Commissie gaat 

met pensioen. Gevraagd is namen van mogelijke opvolgers voor te 

dragen zodat de opvolger er voor de voorjaarsclassis kan zijn. 

Daarnaast waren er zaken aan de orde die in comité aan de orde 

kwamen. Omdat de behandeling niet kon worden afgerond, is de ver-

gadering conditioneel gesloten. Er zal een nieuwe vergadering worden 

uitgeschreven. Zo mogelijk zullen dezelfde afgevaardigden deze ver-

gadering bijwonen. 

Cederhofdiensten 

 De planning voor de Cederhofdiensten wordt gemaakt. Waarschijnlijk 

kan in januari gestart worden. Er wordt nog gezocht naar een extra 

voorganger voor deze diensten.  

Terugkoppeling Kerkapp 

 Een kerkapp is niet bedoeld als vervanging van de website. De doel-

groepen voor de website zijn gemeenteleden én externe personen. 

De doelgroep van de app is besloten en alleen voor gemeenteleden. 

De app is een extra communicatiemiddel en er kan ook mee gecollec-

teerd worden. Besloten wordt een groepje samen te stellen van ge-

meenteleden om het gebruik van een kerkapp nader te verkennen. 

De vraag wat de meerwaarde is van de kerkapp boven gewone ap-

pgroepen wordt hierbij meegenomen. Gevraagd wordt namen van ge-

meenteleden die hierin kunnen deelnemen door te geven aan de 

scriba. 

Voorbereiding gemeenteavonden 

 Aan de hand van een opgestelde notitie wordt de mogelijk opzet van 

de gemeenteavonden besproken. We hopen dat deze avonden er toe 

leiden dat de nota Visie en Beleid breder gedragen wordt door de ge-

meente en we willen duidelijk krijgen wat er in de gemeente leeft. In 

de bijeenkomst wordt (een deel van) Visie en Beleid toegelicht en 

daarom vooraf aan de gemeenteleden toegezonden. Na een geza-

menlijk deel van de avond kan er in kleine groepjes over worden 

doorgesproken. Iedereen moet de vrijheid voelen en de gelegenheid 

krijgen om zijn of haar standpunt toe te lichten. Dit vraagt goede ge-

spreksleiders. Allen wordt gevraagd namen hiervoor door te geven 

aan de scriba. 
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 In de gemeentemail zal het proces van de avonden alvast gedeeld 

worden. Na de avond kan bezien worden hoe een en ander een ver-

volg krijgt. 

 Voor de gemeenteavond wordt nog een voorbereidingsavond voor de 

kerkenraad belegd. 

 Diaconie  

 In een gesprek is duidelijk gemaakt voor welke vragen men bij wie 

terecht kan en dat men na verhuizing naar een andere wijk bij de 

wijkouderling/diaken van de nieuwe wijk moet zijn. 

 Jeugdwerk    

De clubs en verenigingen zijn gestart en de 1e kampvuuravond met 

activiteit is D.V. 15 oktober. Ook de catechisaties zijn gestart. Voor 

de oudste groep op maandag is dit jaar gekozen voor de doorgroei-

methode van de methode van de jongere groep. 

Teamleider Youth Alpha is br. Patrick van Houte. Ze hopen in januari 

te starten. Op jeugdzondag is hierover een flyer uitgedeeld. In de 

CGK Goes kan ook gevraagd worden of er belangstelling is om de 

Youth Alpha te volgen. 

De Mozeskerk participeert niet meer in de Youth Alpha. 

 Br. Richard Eversdijk wordt coördinator van de muziekgroep. Dit jaar 

zal geprobeerd worden nog 1x het zingen voor de dienst met de mu-

ziekgroep op te starten. Er zijn plannen voor een kerstpraise op de 

morgen van 2e Kerst. 

De Diaconale JongerenReis Hongarije (DJR) is geëvalueerd. Het is 

heel goed verlopen. Er is dankbaarheid voor o.a. het team, de betrok-

kenheid van de gemeente, het verrichte werk en de met acties opge-

haalde gelden. Nagedacht wordt over een betere afstemming van de 

weekenden en een planning voor D.V. 2024. 

Bezien wordt of wellicht deze groep ook anderszins diaconaal in te 

zetten is. 

 Naar aanleiding van de notulen van een jeugdteamvergadering wordt 

aangegeven dat overleg over eventuele gezamenlijke activiteiten van 

onze jongeren met de 18+ van de Petrakerk door corona nog niet 

heeft plaatsgevonden. 
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 Commissie van Beheer (CvB)    

 Mededelingen  

Br. Hage zal, voor zover dit inpasbaar is, vergaderingen van de CvB 

(4x per jaar) bijwonen. 

De telefoon van de kerk werkt weer. 

Stand van zaken financiën kerk en terugkoppeling gesprek penning-

meesters op 4-10-22 

Nog een aantal namen van mogelijk nieuwe penningmeesters worden 

meegegeven aan de CvB. De nieuwe penningmeester wordt lid van 

de CvB. 

Er komen weinig gelden binnen via de QR-code. Ook de opbrengst in 

de collectezuilen is minimaal. Gelet op de fors achterblijvende inkom-

sten (tekort al ruim € 29.000) zullen de diakenen bezien hoe de uit-

gangscollecte zo snel mogelijk weer meer onder de aandacht ge-

bracht kan worden. In de gemeentemail wordt dit toegelicht. Ook in 

de (diaconale) huisbezoeken dient aandacht te zijn voor de financiën. 

Ingestemd wordt met het voorstel hoe we willen gaan proberen de fi-

nanciën op orde te krijgen. Het moderamen werkt met de penning-

meesters het voorstel verder uit. 

 Zieken en ouderen  

Diverse situaties van gemeenteleden worden genoemd. De kerken-

raad denkt aan hen in gebed en aandacht.  

Censura Morum   

Dit is niet van toepassing. 

Rondvraag 

Br. Van der Hart is bereid om de scriba te assisteren met het op orde 

brengen van het archief van de kerk.  

De scriba zoekt uit hoe het precies geregeld is met het aanvragen 

van energietoeslag. Daarna zal een diaconiemail uitgaan om gemeen-

teleden op de mogelijkheid van energietoeslag te wijzen en aan te 

geven waar zo nodig hulp gevraagd kan worden om dit aan te vra-

gen. 

Sluiting    

Preses dankt ieder voor zijn inbreng, waarna br. Dieleman met gebed 

eindigt. Vervolgens sluit ds. Weststrate de vergadering. 

 

C.H. Francke, notulist 
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Bloemen in de kerk 

 

Elke zondag hebben we voorin de kerk een boeket bloemen staan. Dit 

wordt door leden van de gemeente om beurten verzorgd. Het boeket 

wordt door degene die de beurt heeft zelf betaald en mag na de mid-

dagdienst mee naar huis genomen worden. Je kunt het ook aan ie-

mand geven waar voorbede voor gevraagd is, voor iemand die alleen, 

oud of ziek is. 

Gerda Berk heeft dit in het verleden geregeld maar is hiermee ge-

stopt. Het koste haar erg veel tijd om dit iedere week geregeld te 

krijgen. Het idee is nu om vanaf a.s. zondag  een lijst in de hal van 

de kerk te leggen waar je je naam in kunt vullen achter de betref-

fende zondag wanneer je de zorg draagt voor bloemen in de kerk.  

Laten we er ons als gemeente samen voor in blijven zetten dit in 

stand te houden en de lijst invullen.  

 

Namens de diaconie, 

Huib Oostdijk  
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Zingen voor de dienst 

 
We gaan weer zingen voor de dienst!  

 

Met de band zijn er plannen gemaakt om met elkaar één keer per 

maand drie of vier liederen te zingen voor de morgen- of middag-

dienst.  

 

Vind je het leuk om mee te zingen met ons? We willen een poule met 

zangers en zangeressen samenstellen welke graag zingen en dit sa-

men met ons voor de dienst willen doen.  

 

We vinden het uiteraard ook fijn om onze band uit te breiden, dus 

ook als je een instrument speelt ben je welkom! 

 

Zing of speel je mee of heb je eerst nog vragen?   

Stuur een email naar richard_eversdijk@hotmail.com of een appje 

naar 06-27040022. 
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Voorstellen 

 

Mijn naam is Femke Pors-Both.  

 

Sinds 20 september ben ik getrouwd met Jan Pors. Oorspronkelijk 

kom ik uit Yerseke. Ik ben 24 jaar oud. In het dagelijks leven werk bij 

de Coop in Kruiningen. Ook ben ik jeugdbegeleider. Dit doe ik met 

veel plezier. Ik vind het fijn om lid te zijn. Ik heb me altijd welkom 

gevoeld in deze kerk.  

 

In mijn vrije tijd ben ik graag bezig met het huishouden, schilderen, 

tekenen, wandelen, stadjes bezoeken en zingen.  

  

  

Hartelijke groet,  

Femke  
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Beste gemeenteleden,  

Ons is gevraagd een stukje te schrijven om onszelf voor te stellen. 

We zijn familie Tange: Karel (42 jaar), Marieke (34 jaar), Madelief 

(5 jaar) en Silas (2 jaar). In de zomervakantie zijn we verhuisd van 

Oost-Souburg naar Kapelle. We genieten van de gemoedelijkheid, 

rust en alle voorzieningen die hier zijn!  

We houden van samen-zijn: wandelen, koken en bakken, samen 

eten, een spelletje doen, boekjes voorlezen enz. Karel heeft een klein 

contract bij het Leger des Heils als woonbegeleider, de rest van de 

tijd werkt hij als huisman. Marieke werkt als praktijkondersteuner bij 

de huisartsenpraktijk in Arnemuiden. Sinds de zomervakantie gaat 

Madelief naar school op de Juliana van Stolbergschool. Silas is nog 

lekker alle dagen thuis.  

In de korte periode dat we nu kerken in de CGK Biezelinge, hebben 

we de gemeente leren kennen als een warme en gastvrije gemeente. 

We hopen steeds meer gemeenteleden te leren kennen. Tot ziens!  
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Beste gemeente,  

Dit zijn wij - Familie Fanoy.  

 

Eerder dit jaar zijn we vanuit Zuid-Afrika (ZA) naar Nederland geëmi-

greerd. Ons gezin bestaat uit zes:  

Jacques (39) kwam eerst en alleen om de boel op te zetten. Hij heeft 

zijn baan in ZA als logistiek manager voor ons familiebedrijf neerge-

legd. Eenmaal hier vond hij werk bij Hapro in Kapelle, waar hij nog 

steeds werkt. Hij slaagde er ook in om ons een huurhuis te bezorgen, 

waarvoor we erg dankbaar waren, omdat we hoorden van de 

schaarste ervan.  

Marlein (40) heeft veel familie in Zeeland - haar ouders zijn hier alle-

bei geboren en getogen, waarna ze zo'n 50 jaar geleden naar ZA emi-

greerden. Marlein heeft zich geregistreerd als ZZP'er en werkt fulltime 

vanuit huis, als redacteur - vertaler, copywriter, proeflezen, in-

houdontwerp en bladuitleg voor hetzelfde familiebedrijf in ZA.  
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Carli (10) is onze oudste van vier meisjes - een slimme en heel ver-

antwoordelijke meid. Ze houdt van zwemmen, knutselen en touw-

springen. Ze sloot zich aan bij de 13 Together club en zingt graag in 

het koor. Ze zit in groep 6 op ‘t Honk en doet haar uiterste best om 

de nieuwe taal en schoolwerk onder de knie te krijgen.  

Liné (8) is ons tussenkind. Ze is een heel gelukkig en zorgeloos kind, 

altijd op zoek naar haar volgende avontuur. Ze heeft al veel nieuwe 

vrienden gemaakt. Ze zit in groep 4 op ‘t Honk en doet het erg goed. 

Ze is dol op gymnastiek en houdt heel veel van de fietscultuur hier!  

Anneke en Bianke (6) zijn onze tweeling. Ze hebben alleen elkaar no-

dig, dan hebben ze alles. Ze hebben zich gemakkelijk gevestigd en ze 

vinden de nieuwe school (groep 3 op ‘t Honk) en vrienden geweldig. 

Ze zijn allebei erg enthousiast om mee te doen aan welke activiteit 

dan ook.  

Waarom weggaan uit ZA? Het is zo'n mooi land en we hebben daar 

een geweldig leven gehad. Helaas is de realiteit dat de toekomst erg 

onzeker is, vooral voor onze kinderen. Kortom, we kwamen op zoek 

naar een meer stabiele toekomst en leven.  

Waarom CGK? We waren op zoek naar een kerk vergelijkbaar met de 

onze in ZA. Het is belangrijk voor ons dat onze kinderen een kerk 

hebben waar ze heen willen. Onze doopbelofte nemen we heel seri-

eus. We hebben allebei een gereformeerde achtergrond - Jacques als 

de zoon van een dominee en Marlein die opgroeide in een reformato-

risch huis. Een gezonde godsdienst in huis en een goed kerkelijk le-

ven is waar we naar streven.   
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DJR Hongarije 
 
Scrollend door de foto's op mijn telefoon realiseer ik me des te meer 

dat de periode die we met elkaar in Hongarije waren zo waardevol is 

geweest. Waardevol door zoveel grote en kleine dingen.  

 

Als groep hebben we het geweldig fijn met elkaar gehad. Er was 

ruimte voor plezier met elkaar en voor ontmoetingen van hart tot 

hart. Er werd voor elkaar gezorgd, naar elkaar om gezien. Er werd 

samengewerkt en er werd ruimte gegeven aan elkaars eigenheid. We 

hebben veel zegen mogen ervaren door de biddende gemeente 

rondom ons.  

 

De klussen die we hebben opgepakt waren zeer uiteenlopend. Ener-

zijds kon dit omdat we veel vakmensen bij ons hadden, ander-

zijds door het grote enthousiasme van een ieder. Geen klus was te 

moeilijk, vies, of te uitdagend. Samen gingen we ervoor. Daarnaast 

gingen we  met het mooie bedrag van bijna € 15.000 naar Hongarije, 

dat we daar hebben mogen besteden aan klusmateriaal en bood-

schappen voor de gezinnen waar we zijn geweest. Niet al het geld is 

opgegaan. Het bedrag dat over was, hebben we aan Michel en Janet 

geschonken voor de aanschaf van een nieuwe bus, zodat ze hun werk 

in Hongarije veilig kunnen blijven doen.  

We zijn dankbaar dat we iets hebben kunnen betekenen in de gezin-

nen daar. We realiseren ons des te meer dat we het in onze omge-

ving ontzettend goed hebben en dat dat ogenschijnlijk zo normaal is 

en het dat helemaal niet is. We hebben mogen delen van Gods liefde 

en dat was geweldig! 

De evaluatie van deze DJR'22 is geweest, op het moment van lezen, 

is de reünie ook geweest. We hebben al een beetje vooruit gekeken 

naar 2024. Ook dan hopen we weer iets te kunnen betekenen voor de 

armsten daar met jongeren uit onze gemeente. We zoeken naar een 

periode tijdens de bouwvak in 2024. Later meer hierover!  
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Wilt u nog nagenieten van onze avonturen? Dit kan via deze QR-

code: 

 

 
 

Namens de deelnemers en leiding van de DJR'22, 

Corrinne Dekker 
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Project Gambia 

 

Beste gemeente, 

Half november willen we weer naar Gambia voor ons project          

“Alle Kinderen Naar School’. 

Fijn dat we weer kunnen! Leuk om ook te melden dat Triest en Jo-

landa mee gaan. 

We willen weer de scholen langs, het schoolgeld betalen. Kijken of 

het goed gaat qua resultaten van de sponsor kinderen. 

Ook gaan we bij de kinderen thuis kijken. Misschien dat we bood-

schappen kunnen doen, of schoolspullen kopen. Wat nodig is! 

De dovenschool is ook weer super leuk om te bezoeken en  om sa-

men met de leerkrachten examenmaterialen te kopen. 

We zien er naar uit en hopen op een mooie en gezegende tijd! 

  

Hartelijke groet, 

Peter en Gerda Berk 
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Seniorennieuws 

 

Kerstviering 2022  

 

Woensdag 14 december 2022, aanvang 14.00 uur 

 

Hervormde kerk Kapelle 

 

  

Van harte welkom, zet deze datum vast in uw agenda; uitgebreide 

uitnodiging in volgend Op ‘t Kerkepad 

 

Namens de commissie Wilma Walhout en Arie Overwater 

 

 

 

Impressie van de seniorenmiddag 11 oktober 2022 
 

 

Terwijl buiten het herfstzonnetje schijnt, is het binnen in de kerk een 

gezellige drukte.  

Een flink aantal senioren is gekomen om elkaar te ontmoeten, het 

middagprogramma bij te wonen en te gaan genieten van een geza-

menlijke maaltijd.  

 

Om 15.00 uur heet Arie Overwater iedereen 

hartelijk welkom en opent hij de middag met 

gebed, waarin ook gedacht wordt aan dege-

nen die wel graag hadden willen komen, maar 

die niet in de gelegenheid zijn of door om-

standigheden daar niet (meer) toe in staat 

zijn. 
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Nadat we met elkaar ‘Samen in de Naam van Jezus’ gezongen heb-

ben, leest Annelies een meditatie voor over Jesaja 12, het danklied 

van de verlosten, vers 1: ‘…en Gij troost mij’. 

 

Er is ontzaglijk veel verdriet in het menselijk leven. We beleven don-

kere tijden. De zorgen worden meer en de lasten zwaarder. In zo’n 

situatie heb je steun nodig. Nee, je hebt dan tróóst nodig. En dan 

lees je in een oud danklied: ‘…en Gij troost mij’. 

Het volk Israël had kennis gemaakt met Gods toorn en dat was een 

harde zaak.  

 

Maar de situatie is veranderd: Gods toorn keert zich af en i.p.v. toorn 

is er troost. Dat is een danklied waard. 

Gij - dat is Dezelfde Die toornig was en nu troost. Zijn toorn is vaak 

de weg tot de troost. Wij begrijpen meestal Zijn weg niet als die gaat 

door de diepte, door verlies, door droefenis en 

pijn. Waar bent U, Heere? 

Maar dan keert de Heere Zich tot ons en wordt de 

behoefte aan troost vervuld. Ten diepste omdat 

de zonden zijn verzoend en de schuld is wegge-

dragen. 

Jezus moest alle troost missen, opdat Hij de 

troost voor ons kon verdienen en de Heilige 

Geest, de grote Trooster, kon zenden.  

Mensen zijn soms moeilijke vertroosters, maar als de Heere Zelf 

troost, krijgen we passende, betrouwbare en gegronde troost. 



- 23 - 
 

 november 2022 jaargang 44 nummer 9 

 

 

 

 

 

Dan beseffen we wat die troost nu feitelijk inhoudt: vergeving, ver-

lossing, versterking en vernieuwing en kunnen we ook zeggen, zoals 

in vers 2 staat: ‘de Heere is mijn heil, mijn sterkte en psalm’. 

God is een troostend God, in het verleden, het heden en in de toe-

komst. De wederkomst is de grootste troost. Dat betekent het defini-

tieve einde van alle tranen en verdriet, van dood en rouw. Wat een 

uitzicht! 

 

We zingen hierna: Ik bouw op U. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vervolgens kijken en luisteren we naar een interessante presentatie 

over veiligheid. Arie heeft meerdere keren geprobeerd om hiervoor 

iemand van de werkvloer (wijk- of politieagent) te vragen, maar dat 

is helaas niet gelukt. Hij heeft daarom zelf een mooie, interactieve 

presentatie gemaakt. 

 

Aandacht in deze presentatie is: 

1. Veiligheid voor ouderen en de fiets.  

D.m.v. een quiz wordt gekeken of we kennis hebben van bijv. hoe-

veel fietsen er in Nederland zijn en hoeveel er jaarlijks verkocht/ge-

stolen worden en hoeveel slachtoffers er vallen. Verder zijn er over 

het fietsen vragen over het dragen van een helm of een goede bril, 

over de snelheid, of je mag telefoneren, medicijngebruik, enz. 

Voor senioren is een e-bike een uitkomst, maar die is zwaar en snel 

en veel senioren durven niet goed meer te fietsen. 
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Enkele tips om langer veilig 

te fietsen: er zijn twee- of 

driewielfietsen, thuis oefe-

nen met op 1 been staan 

voor het bewaren van je 

evenwicht, spiegeltjes aan 

het stuur bevestigen, anti-

slip pedalen bevestigen en 

rubberen schoenzolen dra-

gen, bagage over je fiets 

verdelen, je fiets opnieuw (laten) afstellen, ondersteuning uitzetten, 

bij oversteken afstappen en zorgen dat je de verkeerssituatie goed 

kunt overzien en dat je gezien wordt, d.m.v. goedwerkende verlich-

ting, opvallende kleding en schone lampen en reflectoren. 

 

2. Digitale veiligheid/Cybercriminaliteit. 

Er zijn in deze categorie vele manieren van oplichting d.m.v. een te-

lefoontje, appje, brief, e-mail, smoesje bij de voordeur, enz. In bijna 

alle gevallen lijkt het betrouwbaar, maar is het niet. 

 

De meest bekende zaken zijn: phishing (hengelen),  

hulpvraagfraude/vriend in noodfraude, spoofing (zich voordoen met 

een andere identiteit) en hacken. Met als doel: geld afhandig maken. 

Velen worden hier helaas slachtoffer van. 

Hoe een aantal dingen te her-

kennen? Bijv. als er naar per-

soonlijke gegevens gevraagd 

wordt (overheidsinstanties 

vragen dit niet) of toegang tot 

je apparaten, vreemd taalge-

bruik of vormgeving, geen Ne-

derlands sprekende stem, de 

vraag om overmaken van geld waar vaak haast bij is, vaag e-mail-

adres (die je bijv. naar een nepwebsite stuurt), als een aanbieding te 

mooi is om waar te zijn, is dat meestal ook zo, als een helpdesk belt, 

is dan nep.  
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Bij twijfel altijd nader onderzoek doen. Geen goed gevoel bij gesprek, 

gesprek afsluiten. Klik geen of zo min mogelijk links aan in een be-

richt en geef nooit pin- of inlogcodes. Maak het oplichters niet te 

makkelijk. 

 

Na de presentatie genieten we 

van een hapje en een drankje 

en luisteren we naar een muzi-

kaal intermezzo van Annelies 

(cello), Marijne (altviool) en 

Harm (piano). We zingen mee 

met de liederen: Genade zo 

oneindig groot, Ik zal er zijn, 

Heer, wees mijn Gids en Groot 

is Uw trouw. 

 

 

Inmiddels worden er voorbereidingen getroffen voor de warme maal-

tijd. 

Na het zingen van het Onze Vader, kunnen we met de maaltijd begin-

nen. 

 

Als voorafje worden er 2 stevige, goedgevulde soepen geserveerd: 

erwtensoep en bruine bonensoep en als hoofdmaaltijd verschillende 

soorten stamppot: 

hutspot, zuurkool-, boerenkool- en pompoenstamppot. Echte winter-

kost… Met dank aan een aantal vrouwen uit de gemeente, die voor 

deze heerlijke maaltijd hebben gezorgd. Voor wie wil, kan van alle 

stamppotten wat proeven. 

Om nog de gaatjes te vullen, wordt er apple crumble met roomijs en 

slagroom geserveerd. 

Al met al een voedzame maaltijd. 
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Aan het einde van de maaltijd zingen we: Blijf bij ons, Heer, waarna 

Annelies deze gezellige middag afsluit met dankgebed. 

Zo mogen we onze zegeningen tellen. De Heere is goed! 

 

Een hartelijke groet van de seniorencommissie, 

Annelies, Arie, Marga, Matty, Mike en Wilma 
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Bedankt 
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TUA-Nieuws 

  

Lezingenserie ‘HELP, mijn geloof loopt vast!’ 
Geloven gaat bij u en jou waarschijnlijk ook niet vanzelf. Veel gelovigen erva-
ren moeite met zaken die je toch wel kernpunten van het christelijk geloof 
kunt noemen. Dat zorgt nogal eens voor verwarring. In een serie van vier bij-
eenkomsten, georganiseerd door de TUA en de werkgroep Geloof het 
zelf! wordt dieper ingegaan op een viertal aangevochten kernzaken: heiliging, 
kerkelijke eenheid, groei in het geloof en uitverkiezing. 
• Prof. dr. W. van Vlastuin: ‘Eenheid gaat ‘m niet meer worden.’ Over kerke-
lijke eenheid (donderdag 17 november 2022 in de Herv. Kerk, Wapenveld). 

• Prof. dr. H. van den Belt: ‘Groeien? Ik sta al jaren droog.’ – Over geloofs-
groei (donderdag 24 november 2022 in het Kerkgebouw van de geloofsge-
meenschap Luctor Et Emergo, Oldebroek). 

• Prof. dr. H.J. Selderhuis: ‘Morgen wordt het ook niks.’ – Over heiliging (don-
derdag 19 januari 2023 in de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt Het Noorder-
licht, Wezep). 

• Dr. R.T. te Velde: ‘Om hopeloos van te worden.’ – Over de uitverkie-
zing (donderdag 26 januari 2023 in het kerkgebouw van de Christelijke Gere-
formeerde Kerk, Hattem). 
  
Zie voor verdere informatie over deze (gratis toegankelijke) lezingen de web-
site. 
  

Najaarscursussen 
Bent u predikant, kerkelijk werker, evangelist of anderszins geïnteresseerd in 
theologie? De TUA biedt u een programma aan in het kader van Permanente 
Educatie. Voor periode 2 (van 14 november t/m 23 december 2022) staan de 
volgende twee cursussen gepland: 
• De Joodse context van het Nieuwe Testament. Inleiding in rabbijnse litera-
tuur, Joodse liturgie, geschiedenis van het Jodendom en de theologische rele-
vantie van het gesprek met Israël (2,5 EC) 

• Christelijke ethiek ‘in rapport met de tijd’. Herman Bavincks pleidooi voor de 
navolging van Christus als actieve deelname aan de cultuur (2,5 EC) 
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Verdere informatie over deze cursussen staat op https://www.tua.nl/nl/ken-
nis-delen/permanente-educatie 
 
Congres ‘Misbruik en wangedrag in de kerk’ verzet 
naar 24 maart 2023 
Het congres ‘Misbruik en wangedrag in de kerk’, dat gepland stond voor 
woensdag 7 september 2022, krijgt helaas een nieuwe datum. Reden voor de 
annulering nu was het beperkte aantal aanmeldingen. We zullen bij de evalua-
tie o.a. het zo vroeg in het seizoen geplande moment meenemen. 
We hopen op D.V. 24 maart 2023 het congres alsnog te kunnen houden. Ieder-
een die zich voor nu al aangemeld had, heeft persoonlijk bericht gekregen. 
  

Geslaagd Op 5 september 2022 is de Master Theologie met goed gevolg af-

gerond door E.S. (Errit) van der Heide. Zijn scriptie had als titel ‘Tot wie wij bid-
den. Een kwalitatief onderzoek naar de godsbeelden die af te leiden zijn uit het 
vrije gebed in de eredienst in de CGK’. 
  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.tua.nl/nl/kennis-delen/permanente-educatie
https://www.tua.nl/nl/kennis-delen/permanente-educatie
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Bijbelstudieconferenties voor jongeren 

In november organiseren het LCJ en het HJW opnieuw Bijbelstudie-

conferenties voor jongeren. Dit jaar is het thema: ‘Jakobus, de Bijbel 

als spiegel voor je leven.’ 

Tijdens het weekend in Lage Vuursche kijken jongeren in de spiegel 

van de brief van de apostel Jakobus. “Een geloof zonder de werken is 

dood”, schrijft hij. Het geloof dat we belijden, moet dus terug te zien 

zijn onze daden.  

De Bijbelstudieconferentie is een waardevol weekend, waarin jonge-

ren niet alleen eerlijk in de spiegel kunnen blikken, maar er de ruimte 

is om in elkaars hart te kijken. Al vele jaren maakt de combinatie van 

verdieping en gezelligheid de Bijbelstudieconferenties 16+ en 23+ tot 

een onvergetelijk weekend voor veel deelnemers.  

Spoor de jonge mensen in uw gemeente aan om deel te nemen aan 

deze conferenties. Meer informatie en aanmelden kan op www.bijbel-

studieconferenties.nl 

 

 

 

http://www.bijbelstudieconferenties.nl/
http://www.bijbelstudieconferenties.nl/
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Biedt u een warm en welkom thuis?  
Timon helpt kwetsbare kinderen, jongeren en hun gezinnen. We zetten ons elke dag in om 

hen een warm en veilig thuis te bieden. Dit doen we geïnspireerd vanuit de christelijke 

levensovertuiging.  Er zijn helaas nog veel kinderen op zoek naar warm thuis. De vraag naar 

enthousiaste pleegouders die hun hart en huis willen openstellen groeit.  

Heeft u interesse in pleegzorg? Kom binnenkort vrijblijvend naar de informatieavond bij u in 

de buurt!  

Datum: woensdag 23 november 2022 

Plaats: Ontmoetingskerk, Kornetstraat 4, Goes   

Tijd: 19.30 – 22.00 uur 

Tijdens deze interactieve informatieavond kunt u kennis maken met pleegzorg bij Timon. 

Aanmelden of meer informatie via: deeljethuis.nl 

 

Maak er (je) werk van! 

Om zorgvuldig te kunnen ingaan op het groeiende aantal aanvragen voor pleegzorg, is Timon 

in diverse regio’s ook op zoek naar pleegzorgbegeleiders die onze teams komen versterken. 

Lees meer over deze en andere vacatures op www.werkenbijtimon.nl.  
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Wijzigingen gemeentegids 

Blz. 9 

Bij kosters verwijderen: Arianne Dekker 

  

blz. 12 

Onder moderamen toevoegen: 

Peter Blok                            Coxstraat 69                   Kapelle       

06 53 92 47 75 

Peter Moret                           Klaproos 50                    Kapelle                  

621194 

André Walhout                      Dijkwelseweg 11             Kapelle                 

343456 

 

Blz. 16 

Rosalie Slabber is met de kinderen verhuisd naar: Ceresstraat 7, 

4421AV Kapelle, wijk 6 

  

Blz. 27 

Rik Buteijn en Julia Buteijn zijn uitgeschreven als doopleden (staan 

onder Bouwman) 

Mart Bouwman is verhuisd naar Vroonenburg 5, 4421 GA  Kapelle, 

wijk 5, tel. 06 54 66 60 21, 

martanne2015@gmail.com 
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Peter Bouwman is verhuisd naar Vroonenburg 21, 4421 GA Kapelle, 

wijk 5 tel. 06 13 86 62 55 

peter011333@gmail.com 

  

Blz. 28 

Norah Caljouw is gedoopt 

  

Blz. 30 en 46 

Als gastleden binnengekomen: J.J. (Jacques) Fanoy, geb. 15-01-

1982, tel. 06 29 28 43 75, jacques.fanoy@gmail.com, 

en H.A. (Marlein) Fanoy-Remeynse, geb. 25-08-1982, tel. 06 27 17 

26 29, marleinfanoy@gmail.com, en hun kinderen Carli FCJ (Carli), 

geb. 04-07-2012, Liné Alida (Liné), geb. 23-09-2014, Anneke Carla 

(Anneke), geb. 01-12-2015 en Bianke Anine (Bianke), geb. 01-12-

2015 

Adres: Dreef 28, 4421 BA Kapelle, wijk 6 

  

Blz. 31 

Het e-mailadres van Erika Hage wijzigen in erikadek@zeelandnet.nl 

  

Blz. 39 

Ingekomen als belijdend lid uit de Ger. Gem. van 's-Gravenpolder: 

Cora Schipper 
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Blz. 40 en 46 

Als gastleden binnengekomen: K.J. (Karel) Tange, geb. 21-03-1980 

en M. (Marieke) Tange-Bouwers, geb. 31-03-1988 met hun kinderen 

Marjan Annemarie (Madelief), geb. 26-06-2017 en Silas Frederik (Si-

las), geb. 03-06-2020, 

Adres: De Komme 17, 4421 ES Kapelle, tel. 0113- 852243, 

kjtange@outlook.com, wijk 5 

  

Geeft u alle mogelijke wijzigingen (commissies, contactperso-

nen, adresgegevens, etc.) steeds zo spoedig en zo compleet 

mogelijk door aan het kerkelijk bureau? (kerkelijkbu-

reau@cgk-biezelinge.nl) 

mailto:kerkelijkbureau@cgk-biezelinge.nl
mailto:kerkelijkbureau@cgk-biezelinge.nl
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Adres Kerk: 

 

 

 

 

Biezelingseweg 6, 4421 KN Biezelinge, tel. 0113-

342364 

Predikant: Ds. A.G.M. Weststrate, Biezelingseweg 4, 

4421 KN Biezelinge, tel. 0113-795151  

e-mail agm.weststrate@online.nl 

Scriba: P. Dingemanse, Coxstraat 80, 

4421 DB Kapelle, tel. 0113 - 343221 

e-mail: scriba@cgk-biezelinge.nl 

Jeugdouderling: S. Hartog, Dijkwelsestraat 39, 4421 EA Kapelle,  

Tel. 06-48687185, email: stefankerkenraad@gmail.com  

Postrek. Kerk: NL88INGB0000530966 t.n.v. CGK Biezelinge 

Bankrek. Kerk: NL90RABO0331511649 t.n.v. CGK Biezelinge 

Bankrek. Diaconie: NL14RABO0331555697 t.n.v. CGK Biezelinge 

Kosters: E. Hoogesteger, Gildenstraat 1, 

4421 KT Biezelinge, tel. 0113–343706 of 06-22191847 

Fam. D. van Hekke–Kleppe, Boomweidelaan 71, 

4423 AN Schore, tel. 0113–342160 

Fam. M.W. van Gilst-Bruijns, t Scheld 26 

4424 NZ Wemeldinge tel. 06-51626212/ 06-13249527 

e-mail: koster@cgk-biezelinge.nl 

Autodiensten: J. de Kok, Nieuweweg 31, 4435 AC Baarland 

Tel: 06 17 94 34 08  email: jan.de.kok1959@gmail.com  
Geluid en  

cd opname: 

W.J.C. Hoogesteger, Boterbloem 31, 4421 MJ Kapelle 

wjchoogesteger@zeelandnet.nl 

Zondagcrèche: L.A. de Hond-Schipper, Langhors 6, 

4421 TK Kapelle, tel. 0113-850717 

H. Schouten-Maljaars, Maalstede 23, 

4421 ED Kapelle, tel. 06-55933255 

Redactie  

“Op ’t Kerkepad”: 

G.P.M. Jansen-Oostdijk, Boerhaavestraat 25,  

4416 EH Kruiningen, tel. 06-21661995  

J. Kurvink, Burg. Vogelaarstraat 11,  

4435 AR Baarland, tel. 0113-343515 

A. Vleugel-Kurvink, Jip en Janneke 9, 

4421 TG Kapelle, tel. 06-26287395 

M.M. de Jager, Paukenshoekstraat 4 

4421 GC Kapelle, tel. 06-36179015  

e-mail: kerkepad@cgk-biezelinge.nl 

Abonnement: (Gast)Leden gratis. Overigen € 17,50 per jaar. 

Verjaardagsfonds: NL14RABO0331555697 t.n.v. CGK Biezelinge o.v.v. 

Redt een Kind Kapelle 

Stichting Alle Kinderen 

naar school 

NL82RABO0315364300 Kapelle 

Kerkelijk bureau: A.G. Hovestadt-Visser, Steeweg 40,  

4401 AR Yerseke, tel. 0113-572209 

e-mail: kerkelijkbureau@cgk-biezelinge.nl 

mailto:kerkepad@cgk-biezelinge.nl

