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Van de redactie……. 
 

 

 

De zomervakantie staat weer voor de deur. Voor velen een periode 

van rust en ontspanning.   

Ook de meeste kerkelijke activiteiten zijn afgesloten. 

 

Laten we in deze periode van rust niet vergeten onze Bijbel te 

openen en Gods Aangezicht te zoeken waar we ook zijn.  

En zullen we niet vergeten te denken aan en te bidden voor de 

mensen die niet, om welke reden dan ook, vakantie kunnen 

houden.  

  

 

 

In verband met de zomervakantie is dit op ’t Kerkepad voor de  

maanden juli en augustus 

De kopij voor het volgende nummer graag uiterlijk inleveren voor 

24 augustus naar: kerkepad@cgk-biezelinge.nl   

 

Namens de redactie een fijne vakantie,  

 

Anne Vleugel 

 

 

 

 
 

Juli/augustus 2022 jaargang 45 nummer  
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Lezen: Filippenzen 1 vers 22 – 26 

 

 

Mijn tijden zijn in Gods hand 

 

Wat kan kiezen moeilijk zijn! Kinderen weten soms niet te kiezen 

tussen twee verschillende koeken. Jongeren dubben welke 

studiekeuze ze moeten maken. Ouders kunnen worstelen welke 

school het beste is voor hun kind. Je kunt allerlei voors en tegens 

bedenken. Paulus aarzelt ook. Hij weet niet of hij wil blijven leven of 

liever toch wil sterven. Hij verlangt er enerzijds naar om heen te 

gaan en altijd bij Christus te zijn. Dan zal Hij Zijn God volmaakt 

dienen en zich voor eeuwig verheugen in Zijn nabijheid. Dat lijkt 

hem toch wel het allerbeste. Anderzijds: als hij blijft leven, kan hij 

nog veel werk verzetten en tot zegen zijn voor anderen. Zo zal 

Christus geroemd en geprezen worden. En daar is het de apostel 

uiteindelijk om te doen! Zo legt hij zijn leven in Gods hand.                                                                                                                             

Wat kunnen we daar veel van leren. Wij denken heel gemakkelijk: 

het leven is van mij. Ik bepaal wat ik doe en niet doe. Ik maak mijn 

eigen keuzes. Zalig als we amen leren zeggen op het lied “Neem 

mijn leven, laat het Heer”, toegewijd zijn aan Uw eer”. Want hetzij 

dat wij sterven of leven, wij zijn des Heeren! 

 

 

                                                                      Ds. W.A. Capellen. 

 

 

 

 

 

Overdenking  
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03 juli 10:00 uur 

17:00 uur 

Ds. A.G.M. Weststrate  

Ds. J.B. de Rijke, Goes 

10 juli 10:00 uur 

17:00 uur 

Ds. A.G.M. Weststrate 

Ds. J. van Langevelde, Zierikzee 

17 juli 10:00 uur 

17:00 uur 

Ds. A.G.M. Weststrate    

Ds. A.G.M. Weststrate   

24 juli 10:00 uur 

17:00 uur 

Ds. A.G.M. Weststrate  

Ds. J. van Langevelde, Zierikzee 

31 juli  10:00 uur 

17:00 uur 

Ds. A.G.M. Weststrate    

Ds. A.G.M. Weststrate 

07 aug 10:00 uur 

17:00 uur  

Ds. G.J. Vogel, Oosterland   

Ds. G.J. Vogel, Oosterland   

14 aug 10:00 uur 

17:00 uur 

Ds. C. Bijman, Arnemuiden 

Ds. C. Bijman, Arnemuiden 

21 aug 10:00 uur 

17:00 uur 

Ds. K. Groeneveld, Wommelgem 

Ds. K. Groeneveld, Wommelgem 

28 aug 10:00 uur 

17:00 uur 

Ds. A.G.M. Weststrate  

Ds. J. van Langevelde, Zierikzee 

04 sept 10:00 uur 

17:00 uur 

Ds. A.G.M. Weststrate  

Ds. A.D. Fokkema, Kerkwerve  

Kerkdiensten 
(Onder voorbehoud) 
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Datum         Activiteit 

05 juli Kerkenraadsvergadering  

08 juli Gemeenteavond  

12 juli Smalle kerkenraad 

01 juli 70 jaar Br. T.L. Opbroek 

Elstarstraat 103 

4421 DV Kapelle 

14 juli 75 jaar Br. M. Weststrate 

Ravenstein 22 

4416 HW Kruiningen 

14 juli 91 jaar Br. J. Legemate 

Calvlietlaan 4 

Hofje van Evi, appt. 21/22 

4494 NZ  Geersdijk 

20 juli 71 jaar Zr. M.L. de Koeijer-de Jonge 

Eversdijkseweg 5a 

4421 RC Biezelinge 

22 juli 78 jaar Br. H. Visser 

Grachtstraat 5 

4421 EV Kapelle 

23 juli 84 jaar Br. L Jobse 

Oostweg 12  

4413 BT Krabbendijke 

26 juli 74 jaar Zr. T.T. Drayer-Quist 

't Scheld 32 

4424 NZ Wemeldinge 

Verjaardagen 

Agenda 
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03 aug 82 jaar Zr. D. Hoogesteger-Verhage 

Dijkwelseweg 11a 

4421 PN Kapelle 

12 aug 91 jaar Br. A.E. Slabbekoorn 

Ter Weel Abbekindershof 2a K 207 

Johannaplantsoen 1 

4462 AV Goes 

18 aug 88 jaar Zr. A.E. Stomphorst-Hoffmann 

Lingestraat 23 

4421 KR Biezelinge 

19 aug 77 jaar Br. R. Geluk 

Ooststraat 12 

4421 EB Kapelle 

25 aug 83 jaar Zr. H.M. Schrier-Pormes 

Dorpsplein 13 

4424 CA Wemeldinge 

25 aug 80 jaar Zr. N. Jobse-Kerkhove 

Ter Weel, Westhof kamer 1023 

Willem Kosterlaan 1 

4413 CP Krabbendijke 
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Pastoralia 

Pastoralia 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Gemeentelijk 

-Op Pinkstermiddag legde Joost de Groot openbare geloofsbelijdenis 

af. We wensen hem van harte Gods zegen en heten hem welkom in 

de strijd. Zijn getuigenis klonk als volgt: “Vandaag doe ik belijdenis, 

omdat ik bij Jezus wil horen. Ik kan niet zonder Hem en dat mag 

iedereen weten. Ik wil Hem volgen, omdat Hij als een Vader het 

beste met mij voor heeft. De Heer is mijn Herder, het ontbreekt mij 

aan niets; dat mag ik ervaren in mijn eigen leven. Ik tel mijn 

zegeningen iedere dag en met name vandaag, omdat wij op deze 

bijzondere dag ook ons dochtertje mogen laten dopen.” In dezelfde 

dienst werd inderdaad Kate, de dochter van Joost en Annelie 

gedoopt. We feliciteren de ouders van harte.  

-Diverse ambtsbroeders traden af: Br. Jaap Zwemer als scriba, de 

brs. Gideon Davidse en René de Kok als wijkouderlingen, de brs. 

Marten Bij de Vaate, Hans Francke en Wim den Herder als 

wijkdiakenen. Bevestigd werden: Br. Peter Dingemanse als scriba, 

br. Peter Moret als wijkouderling, de brs. Huib Oostdijk, Jan de Kok 

en Piet Francke als wijkdiakenen. Verderop is de nieuwe wijkindeling 

te lezen. We dragen de genoemde broeders met hun dierbaren aan 

de Heere op.  

-De Avondmaalsviering werd uitgesteld. Er is intussen zoveel over 

gezegd dat ik er nu verder niet veel over schrijf. We hopen als 

kerkenraad te peilen wanneer de vrede en rust voldoende hersteld 

zijn om dit weer te kunnen vieren. Bid voor elkaar. 

 

Pastoraal 

-Br. Mike Weststrate heeft een nieuwe knie gekregen. Dat is goed 

verlopen en intussen is hij weer thuis uit het ziekenhuis. Samen met 

zijn vrouw Toos hebben we de Heere gedankt en gebeden om een 

voorspoedig herstel. 

-Zr. Tannie van der Hart kreeg goede uitslagen. De 

chemobehandeling heeft zijn werk gedaan. Daar zijn we de Heere 

dankbaar voor, samen met Tannie en haar man Frans. We dragen 

hen voor de toekomst in gebed op. 
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-Met zr. Joke den Herder gaat het een stuk beter dan enige tijd 

geleden. Daar is ze erg dankbaar voor. Ze kon sinds lange tijd ook 

weer eens de dienst bezoeken. Daar hebben we voor gedankt. Wel 

zijn er nog diverse flinke ongemakken. Maar de kuur mocht 

opnieuw worden opgestart. We bidden om Gods helende en 

bewarende hand. 

-Br. Wim Nieuwdorp was flink ziek en werd in het ziekenhuis 

opgenomen. De verschijnselen van o.a. een delier waren afkomstig 

van een blaasontsteking. Na enige tijd in het ziekenhuis mocht hij 

weer naar huis terugkeren. Inmiddels heeft hij ook de dienst weer 

kunnen bezoeken. Het gaat een stuk beter en daar zijn we, met 

hem, de Heere heel dankbaar voor. 

-Diverse jongeren kregen afgelopen tijd te horen dat ze geslaagd 

zijn voor hun school of opleiding: Max de Boer, Niek de Boer, Mees 

Dekker, Martin Don, Inge Francke (met haar vriend Ard Geuze), 

Marijn de Jong, Rhodé Joosse, Jesse Lokerse, Anne van Liere, 

Lennart Looijen, Isabelle Poortvliet, Alycia Slabbekoorn en Sifra 

Weststrate. Van harte gefeliciteerd! We hebben de Heere gedankt. 

Jesse van den Dikkenberg is nog niet klaar en Hannah Moret heeft 

een herexamen. We hebben ook voor hen gebeden.  

-Kent u Gert-Jan Verschuure en Cynthia van Gils? Ze zijn op afstand 

betrokken bij onze gemeente en draaien ook mee met de Jeugd 

Alpha. Ze zijn op 22 juni getrouwd en hoewel ze nog geen lid zijn 

van de gemeente heb ik op hun verzoek (en met genoegen) een 

trouw samenkomst geleid in het kerkje van Burgh, waarin we 

samen de Heere hebben gedankt en om een zegen hebben 

gevraagd. Dat was prachtig! We feliciteren hen van harte en wensen 

hen Gods zegen. We hopen elkaar snel weer in de gemeente te 

ontmoeten.  

-Zoals gebruikelijk denken we 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,  

Zr. Dingena Hoogesteger-Verhage, Br. Henk en zr. Betsie Lamper-

Schipper, Br. Jaap en Zr. An Legemate, Zr. Marina Meulpolder,  

Zr. Jannie Minderhoud-Begthel, 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 in de gebeden aan de Heere op. 
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-Tussen 1 en 21 augustus hopen we als gezin vakantie te houden. 

Tijdens die weken kunt u in voorkomende gevallen één van de 

kerkenraadsleden benaderen. We wensen elkaar alvast een 

gezegende periode van rust toe. 

 

Een warme groet en zegenwens, 

Ds. Arnout Weststrate 
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Verslag van de kerkenraadsvergadering 

van 07 juni 
 

 
Opening en inleiding 

Preses, ds. Weststrate, opent de vergadering, heet iedereen 

welkom en gaat voor in gebed. Vervolgens leest br. Walhout een 

verhaal over een arend die opgroeit bij kippen. Hij gaat zich net zo 

als hen gedragen en pas als hij zich naar de zon heeft gekeerd komt 

hij tot zijn bestemming en gaat hij vliegen. De parallel wordt 

getrokken naar ons mensen. We zijn niet alleen geroepen voor het 

leven op deze aarde, maar we mogen door het werk van de Here 

Jezus de nieuwe mens aantrekken en Zijn liefde en grootheid laten 

zien. Uit genade mogen we dan geleid door de Geest leven. Zo 

komt de mens tot zijn bestemming. 

Een goede bespreking volgt waarin de verbinding met Pinksteren 

wordt gelegd. Mensen worden aangespoord niet naar beneden te 

kijken, maar juist omhoog te kijken en Jezus te volgen in deze 

wereld. De Geest wijst altijd van zichzelf af naar het verlossende 

werk van de Here Jezus. 

Op de kerkenraadsvergadering van D.V. 5 juli 2022 zal br. Blok de 

inleiding verzorgen. 

Notulen van de vorige vergadering 

De notulen van de vergadering op 10 mei 2022 worden 

overeenkomstig het concept vastgesteld en door preses en scriba 

ondertekend. 

In- en uitgaande post  

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

kerkenraadsleden gebracht. 

Gemeentelijke aangelegenheden 

Ambtsdragerverkiezing 

 Het dienstenrooster zal op dezelfde manier samengesteld worden 

als nu het geval is. De scriba past het rooster aan met de nieuwe 

namen (1 ouderling minder). 

 Voor het komend seizoen blijft 1 wijk vacant. De adressen zullen 

voor komend jaar verdeeld worden over de andere wijken. In de 

vergadering met de nieuwe broeders zal de verdeling vastgesteld 

worden.  
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 Hierna zal duidelijk gecommuniceerd worden naar de gemeente 

welke leden tijdelijk onder andere ambtsdragers vallen. Het streven 

is het bezoekwerk zoals gebruikelijk plaats te laten vinden. Echter 

door de grootte van de wijken zal dit niet altijd haalbaar zijn. 

 Gemeenteleden wordt gevraagd niet te schromen aan te geven als 

zij bezocht willen worden. 

Preses zal het handboek voor de ambtsdragers updaten. Vrijwel alle 

boeken “Uit liefde tot Zijn kudde” zijn ingeleverd en zullen t.z.t. 

verspreid worden onder de nieuwe ambtsdragers. 

Gemeenteavond 

Vanavond is hierover een vergadering.  

Collectemoment 

Net zoals voor de coronatijd zal het collectemoment weer 

plaatsvinden net voor het dankgebed. Dit is als de kinderen 

terugkomen van de kindernevendienst. De scriba communiceert dit 

via de gemeentemail naar de gemeente en geeft dit ook door aan 

het beamteam en de gastpredikanten. 

 Het collectedoel moet duidelijk zijn. De sheets die hiervoor zijn 

gemaakt zullen na verwerking van de opmerkingen gebruikt gaan 

worden.  

Avondmaalsviering 

 De bediening van het Heilig Avondmaal (HA) zal plaatsvinden op 

D.V. 19 juni. Zowel ’s morgens als ’s middags moeten er meer 

stoelen staan. Voorgesteld wordt om de voorste rij in het midden 

hiervoor te reserveren.  

Op elke tray zullen meer zilverkleurige bekertjes met alcoholvrije 

wijn gezet worden.  

Het collectedoel voor het HA is nog niet bekend. In de 

gemeentemail zal de gemeente geattendeerd worden op de collecte 

die na elke tafel plaatsvindt. 

Vorenstaande wordt gecommuniceerd met de kosters. 

Enquête aanvangstijd middagdienst 

  Een conceptformulier voor de enquête is opgesteld. Dit zal eerst als 

test uitgezet worden bij de kerkenraad. Na eventuele aanpassingen 

kan de enquête dan uitgezet worden in de gemeente. 

 Diaconie 

 Totdat zich eventueel nieuwe groepen Oekraïners zich aandienen, is 

het gezamenlijke kerkenoverleg opgeschort. 
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 Jeugdwerk   

Uitvoerig wordt gesproken over de vraag van de Jeugdraad om 

aansluiting te zoeken bij een externe organisatie die zich inzet voor 

LHBTIQ+ leden. Allen zien het belang in van het op een goede en 

liefdevolle wijze omgaan met mensen die vallen onder LHBTIQ+ en 

van acceptatie van iedereen binnen de gemeente.  

Preses gaat na of binnen de synodale taakgroep meer informatie 

beschikbaar is over organisaties die zich in de lijn van onze kerken 

voor deze gemeenteleden willen inzetten en informatie geven. 

  In een volgende vergadering komen we hierop terug. De Jeugdraad 

zal hierbij betrokken worden. 

 Commissie van Beheer (CvB)  

 De notulen van de vergadering van 19 april worden voor 

kennisgeving aangenomen. 

 Zending en Evangelisatie 

Op D.V. zondag 26 juni is de jaarlijkse Weeldienst. De reguliere 

ochtenddienst begint dan om half 10. Deze dienst wordt dan 

meestal door minder gemeenteleden bezocht. Als er een 

gastpredikant voorgaat, kan dit aan hem meegedeeld worden. 

Zieken en ouderen 

De situaties van diverse gemeenteleden worden besproken. De 

kerkenraad denkt aan hen in gebed en aandacht.  

Censura Morum   

Geen van de aanwezige broeders heeft bezwaar om het Heilig 

Avondmaal te vieren op D.V. zondag 19 juni 2022. Preses neemt 

contact op met een afwezige broeder en na de bevestigingsdienst 

vraagt hij aan de nieuw aangetreden broeders of zij bezwaar 

hebben. 

We wensen elkaar een goede voorbereiding en een gezegende 

viering. 
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Rondvraag 

De kosters zijn bereid om vaker koffie te schenken na de dienst. De 

scriba overlegt met hen wat een haalbare frequentie is. Wellicht is 

het mogelijk om dit na bijzondere diensten te doen. In de 

gemeentemail en in de zondagse mededelingen zullen 

gemeenteleden en gasten voor het koffiedrinken uitgenodigd 

worden. 

 

Sluiting  

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

eindigt. Vervolgens sluit ds. Weststrate de vergadering. 

 

 

C.H. Francke 

notulist 
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Nieuws uit de crèche 
 

 

Wij zijn blij dat er zoveel kinderen op 

zondag naar de crèche komen. 

Inmiddels wordt de crèche weer zo 

goed bezocht, dat we er weer voor 

hebben gekozen om de groep te 

splitsen.  

Tijdens de ochtenddienst zijn er twee 

groepen. Een voor de kleine kinderen 

van 0 tot en met 2 jaar en een groep 

voor kinderen van 3 tot en met 5 jaar. 

Bij de oudste kinderen wordt er een 

Bijbelverhaal verteld en een activiteit 

gedaan, zoals bijvoorbeeld een 

knutselwerkje of een spel.  

Tijdens de middagdienst is er oppas 

voor kinderen van 0 tot 3 jaar.  

 

Sponsorkindje  

We sponsoren Isatou vanuit de stichting ´alle kinderen naar 

school´. In de kleine crèche staat een spaarpotje waar het geld of 

de collectebonnen in mogen. In de grote crèche gaat een van de 

kinderen rond om te collecteren.   

 

Medewerkers  

Wij zijn nog hard op zoek naar volwassenen én jongeren vanaf 12 

jaar die af en toe willen oppassen. Ken of ben je iemand die ons wil 

helpen, laat het ons even weten. We werken met een maandrooster 

en een appgroep. Wanneer het niet uitkomt, dan is het altijd 

mogelijk om te ruilen. Wil je incidenteel oppassen, ook dat kan, 

bijvoorbeeld bij bijzondere diensten zoals een kinderdienst op de 

bid en dankdag.    

 

Groetjes namens de crèchecommissie, 

Hilde en Dineke 
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Kindernevendienst 

 

Elke zondagmiddag is er tijdens de preek kindernevendienst voor de 

kinderen van 4 t/m 10 jaar, onderverdeeld in 2 groepen. Bij elke 

groep neemt een volwassene de leiding. We werken aan de hand 

van de methode ‘Vertel het maar’ die online te vinden is. Voor elke 

groep is er een Bijbelverhaal op eigen niveau. Ook de verwerking is 

daarop afgestemd. De oudste groep maakt vaak een werkblad, de 

jongste groep (als er nog tijd over is) een knutsel. Alle 

leidinggevenden kunnen zelf inloggen op de website om vooraf wat 

voor te bereiden, de verhalen en werkjes liggen van te voren 

uitgeprint klaar, zodat je gelijk aan de slag kunt gaan. 

 

Medewerkers  

Lijkt het je ook mooi om mee te helpen met de kindernevendienst? 

Wij zijn nog hard op zoek naar volwassenen die leiding willen geven 

bij één van de groepen. Daarnaast kunnen we ook de hulp van 

jongeren vanaf 12 jaar goed gebruiken, om bij de jongste groep te 

assisteren. Ken of ben je iemand die ons wil helpen, laat het ons 

dan even weten. We werken met een rooster en een appgroep. 

Wanneer het niet uitkomt, dan is het altijd mogelijk om te ruilen.  

 

Een hartelijke groet namens de leiding van de kindernevendienst,  

Annet en Mirjam   
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Update DJR Jongerenreis 2022 

Beste mensen,  

Het is al weer sinds Maart dat u van ons voor het laatst gehoord 

hebt via een schrijven in het Kerkepad. Uiteraard is er in die drie 

maanden weer heel veel gebeurd aan acties en voorbereidingen. 

Hierbij een kleine overzicht daarvan en wat data en gebeurtenissen 

voor u om in de gaten te houden. 

In April hebben we weer een dag gehad waarbij we heel wat van uw 

auto’s een wasbeurt hebben kunnen geven met een opbrengst van 

ruim 400 Euro. 

Het klapstuk in April was wel de Koningsdag waar we zo rond de 

450 broodjes hamburger hebben gemaakt en ook nog verkocht, een 

hele gave dag met een netto top opbrengst van 1150 Euro. 
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Op Hemelvaartsdag hebben we een hartstikke mooie dag gehad 

met een fietspuzzeltocht voor groot en klein en spellen op de Bok, 

waar meer dan 60 fietsers aan meededen. 

Dan heeft Ard Geuze in Oostkapelle bij de AH ter plaatse een lege 

flessen bonnetjes actie geregeld met een opbrengst van 265 EU, 

Top Ard!! En hebben Corrinne en Ronald hun gasten op hun 25 jarig 

huwelijks jubileum gevraagd te sponsoren met een hartstikke mooi 

bedrag als resultaat. 

In de week na 12 juni zullen de lege flessen bonnen van de AH in 

Kapelle ten goede komen aan ons en begint het contacteren van 

bedrijven met de vraag ons te sponseren om flink wat geld in de la 

te brengen. 

Al het voorgaande heeft geleid tot een tussenstand van meer dan 

7500 EU tot nu toe!!  

We hebben een zoom meeting gehad met Janet en Michel in 

Hongarije om een en ander af te stemmen. 

Verder groeit de groep deelnemers nog steeds en hebben zich nog 3 

mensen aangemeld we hebben nu : Antoine, Giel, Jan-Job, Mees, 

Thomas, Ard, Ronald, Inge, Michael, Harm, Irene, Manuel, Maarten, 

Laura, Julian, Hannah, Elly, Ellen, Dave, Anne en Corrinne. 

In de komende weken tot aan ons vertrek is er nog het volgende 

gepland: 

- Verder contacteren van bedrijven voor sponsoring 

- Interview met Inge en Antoine in Scheldepost dus houd die 

in de gaten! 

- Collecte op 17 Juli in de morgendienst met wat uitleg in de 

dienst. 

- 6 Augustus benefiet middag /avond  (verdere info volgt) 
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Motor toertocht 

  
 
Beste Motor liefhebbers 

  

Het lijkt ons leuk om een motor toertocht te organiseren binnen 

onze kerk. 

  

We hebben 3 datums in gedachten:  30 juli , 6 augustus of 13 

augustus. 

Graag jullie voorkeur dag(en) aangeven. 

  

De tocht wordt ong. 100 km lang en gaat door verschillende 

Zeeuwse landschappen. 

  

We verzamelen om 10 uur bij Motorini in Kruiningen/ Yerseke. 

En hopen om 15 uur daar weer terug te komen. 

Tussendoor houden we een lunchpauze, welke door ons wordt 

verzorgd. 

De kosten worden eerlijk verdeeld. 

  

Geef je op voor 20 juli, graag via whatsapp 06 55386511 of spreek 

ons aan. 

  

We hopen dat het een gezellige dag wordt voor rijders en bijrijders. 

  

Hartelijke groet,     

 

Dennis Walhout 

Leo Hubregtse 

Peter Berk 

Peter Ridderhof  06 55386511         

 

 

 

 

 



 - 19 - 

 

Moet alles wat kan? 
 

 

Als medewerker in de zorg sta je vast wel eens stil bij de vraag 

hoelang blijf je iemand doorbehandelen. En als je over die vraag 

nadenkt, zullen onderliggende vragen wellicht bij je opkomen:  

 

‘’Moet alles wat medisch nog kan? Dat zal niemand vinden. Maar 

waar ligt dan de grens? En hoe kom je tot een besluit over 

bijvoorbeeld wel of niet reanimeren als je ouder wordt of over een 

grote operatie? Staat zoiets afwijzen, niet haaks op eerbied voor het 

door God gegeven leven?’’ 

 

Tijdens de coronapandemie  zijn we met de neus op de feiten 

gedrukt dat niet alles maakbaar is en stonden we voor grote vragen 

en uitdagingen in de zorg.   

 

Op D.V. donderdag 29 september organiseert het deputaatschap 

pastoraat in de gezondheidszorg een toerustingsavond voor werkers 

in de gezondheidszorg, belangstellenden en ambtsdragers. Daar zal 

Paul Lieverse (66) op deze medisch-ethische vragen ingaan. Door 

zijn jarenlange ervaring als anesthesist en pijnarts in een ziekenhuis 

voor patiënten met kanker kan hij uit eigen ervaring hierover 

vertellen. 

 

De avond wordt gehouden in de CGK Ede. Inloop van 17.30 uur. De 

avond start met een warme maaltijd om 18.00 uur. 

Om 18:45 zal Paul Lieverse zijn lezing geven over dit thema, 

waarna we in groepen uiteengaan om over de lezing en casuïstiek 

door te spreken.  Na een korte pauze is er plenair een afsluiting 

waarin vragen besproken kunnen worden. De avond is om 21:15 

afgelopen.  
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Opgave kan via Lucas Stoter: l.stoterkip@gmail.com voor  

22 september. 

Eigen bijdrage voor het dekken van de onkosten is €12,50,- deze 

bij aanmelding overmaken op rekeningnummer 

NL52INGB0000535300 T.n.v. penningmeester Kerkelijk Bureau CGK 

en onder vermelding van ‘toerusting 29 september 2022’.  

 

Vanaf station Ede-Wageningen is het ongeveer 15 minuten lopen 

naar CGK de Tabernakel, indien deze afstand een probleem is, kan 

dit bij de opgave aangegeven worden.  

Parkeren van de auto kan naast autobedrijf Jan Welboren Kerkweg 

53 te Ede.  

Het adres van CGK de Tabernakel is Verlengde Maanderweg 146 te 

Ede.  
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Bedankjes  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Beste gemeenteleden ,  

 

De afgelopen maanden heb ik als zwaar en bewogen ervaren. 

Vooral ook zeer benauwend in mijn grote luchtwegen gaf moeite.  

Dat er dan een Biddende meelevende gemeente om je heen mag 

staan.  

Daarbij ook nog eens een zo grote hoeveelheid aan bemoedigende 

kaarten mag ontvangen: Dat maakte me stil en zo dankbaar.  

Weet lieve gemeente, dat was een kostbare steun waaraan ik me 

heb verwarmd in zo erg ziek zijn. Hierdoor was ik getroost en 

gesterkt.  

Helaas heb ik nog steeds te maken met een forse nasleep als 

gevolg van de covid. Nu nog steeds een verhoogde dosis 

luchtwegen medicijnen, evenwichtsaanvallen en erge moeheid. Dit 

bovenop aan mijn al zoveel meerdere chronische ziekte en 

beperkingen. Dit is erg verdrietig, omdat ik nu zo achterop ben 

geraakt.  

Dan geeft een meelevende gemeente mij toch weer moed en kracht 

om vol te houden in mijn pijn en zorgen.  

En ook het mogen weten: Als hier mijn weg hoe moeilijk ook mij 

nader brengt tot U. 

Dat is mijn Hoopvol uitzicht om door te kunnen gaan. 

En deze Hoopvolle troost wens ik ook u allen toe. In alle moeitevolle 

omstandigheden van het leven dit rijke toegebeden!  

 

Hartelijke groet van: Marina Meulpolder  
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Blz. 12 

Bij ouderlingen verwijderen: Jaap Zwemer als scriba, Gideon 

Davidse en René de Kok 

Bij ouderlingen toevoegen: 

Peter Dingemanse, Coxstraat 80 Kapelle 06-8383009  

'22-26 scriba 

Peter Moret, Klaproos 50 Kapelle 0113-621194   

'22-26 wijk 5 

Wijk 1 nog vacant 

  

Bij diakenen verwijderen: Marten bij de Vaate, Hans Francke en 

Wim den Herder 

Bij diakenen toevoegen: 

Huib Oostdijk,  Stoofboogerd 61 Kapelle 0113-269765  

'22-'26 wijk 3 

Jan de Kok, Nieuweweg 31 Baarland 0113- 404181 

 '22-'26 wijk 5 

Piet Francke, Smokkelhoekweg 2 Biezelinge 0113-342755    

 '22-'26  wijk 6 

  

Bij moderamen Jaap Zwemer verwijderen 

Toevoegen bij scriba: Peter Dingemanse, Coxstraat 80 Kapelle    

06-83830091 

Bij diaconie Marten bij de Vaate verwijderen, scriba nog niet bekend 

  

Blz. 19 

Bij verspreiding Op 't Kerkepad verwijderen Adri Kloosterman 

Toevoegen: Mirjam de Jager, Paukenshoekstraat 4  Kapelle   

06-36179015 

 

Blz. 28 

Het tijdelijk adres van Lennard Cové is: 

F.P.A. De Mare, Arklaan 5, 4661 AC Halsteren 

  

 

 

 

Wijzigingen gemeentegids 
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Blz. 30 

Joost de Groot heeft belijdenis gedaan, Kate de Groot is gedoopt 

  

Blz. 31 

Het vaste tel. nummer van Harm en Mirjam van Hekke mag 

verwijderd worden. 

Mobiele nummers: Harm 06-21124174 en Mirjam: 06-46469789 

Het nr. van Mirjam ook wijzigen bij kindernevendienst, jeugdteam 

en kinderkoor 

  

Blz. 44, 45, 46 

Bij ouderlingen en diakenen verwijderen: 

Gideon Davidse, René de Kok, Marten bij de Vaate, Hans Francke en 

Wim den Herder 

Toevoegen ouderling: Peter Moret wijk 5, 

Toevoegen diakenen: Huib Oostdijk wijk 3, Jan de Kok wijk 5, Piet 

Francke wijk 6 

 

Geeft u alle mogelijke wijzigingen (commissies, 

contactpersonen, adresgegevens, etc.) steeds zo spoedig en 

zo compleet mogelijk door aan het kerkelijk bureau? 

(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: G. Zwemer, De Veilingmeester 3, 

4421 GX Kapelle, tel. 0113-381307 

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 

A.M. Dekker-Treurniet, Bruëlisstraat 27 

4421 CL Kapelle, tel. 06 - 43291327 

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.C. Francke, Vroonlandseweg 53d, 4421 BW Kapelle 

hfrancke@kpnmail.nl  
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 


