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Ook in de maand juni zullen we nog geen reguliere diensten kunnen
houden in verband met de gevolgen van de pandemie van het
Covid-19 virus.
Elke zondag zal er om 10.00 uur een kerkmoment zijn, die u via de
kerkomroep en/of kerktelefoon kunt beluisteren. We zijn erg blij dat
de predikanten die op het rooster staan hun medewerking willen
leveren aan dit kerkmoment.
Op deze wijze hopen we toch met elkaar gemeente te zijn. U kunt de
kerkomroep van onze gemeente vinden onder
https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/21391
Het kan zijn dat u niet direct toegang tot het internet krijgt door
overbelasting. U kunt het kerkmoment altijd op een later moment
terugluisteren.
De kerk blijft voor de kerkgangers dus gesloten en is enkel
toegankelijk voor diegenen die nodig zijn tijdens het kerkmoment.
Rooster kerkmoment
Zondag 7 juni 10.00 uur dienstdoende ambtsdragers,
Meditatie van ds. A.N. Rietveld
Zondag 14 juni 10.00 uur
ds. P Schelling; Monster
Zondag 21 juni 10.00 uur

Mevr. Dr. Timmers; Roosendaal

Zondag 28 juni 10.00 uur

ds. de Raad; Zoetermeer

Graag vragen we uw aandacht voor de mogelijkheid om de kerk toch
financieel te steunen in deze tijd, nu we geen collecten kunnen
houden.
Mocht u toch uw kerk willen ondersteunen, dan kunt u voor in het
kerkblad de rekeningnummers zien waarop u uw donatie voor kerk,
diaconie of zending kunt doen.
Elke zondag wordt er door de PKN een uitzending verzorgd, welke u
kunt kijken op NPO2, aanvang 9.20 uur.
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KERKBLAD
Normaal hebben we het kerkblad voor juli en augustus. Dat is nu
afhankelijk van de berichten. In ieder geval kunt u kopij insturen tot
en met 27 juni. Met vriendelijke groet, Anneke van Strien

VAN DE DOMINEE

HOOP
‘Woord en Dienst’ is een meningsvormend magazine voor
protestants Nederland dat maandelijks verschijnt. In de editie van
mei dit jaar treft mij een foto van een crucifix: een kruis met daarop
het lichaam van Christus. Een crucifix benadrukt het lijden van
Christus. Wat mij in de foto treft is dat een grillige tak, waarin je met
enige fantasie een menselijke gestalte kunt herkennen, het lichaam
van Christus aan het kruis uitbeeldt. Daar zit een verhaal achter.
Deze crucifix is vervaardigd door de inmiddels overleden priester
Omer Gielliet. (1925-2017) uit Breskens. Hij was ook
houtkunstenaar en heeft vele houtsculpturen vervaardigd.
Waaronder dus ook deze met de grillige tak op de plaats van het
lichaam van Christus. Hij vertelde dat hij met regelmaat hout uit de
Westerschelde opviste. Waaronder ook dit stuk hout, dat gezien de
conditie waarin het verkeerde waarschijnlijk al lang in het zoute
water had gelegen. Het opmerkelijke was dat, toen hij van dit stuk
hout de rotte plekken verwijderde, er als vanzelf die grillige tak in de
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vorm van een gekruisigde gestalte tevoorschijn kwam. Hij hoefde
daar eigenlijk niets aan te doen.
Wat mij uit de foto en bijgaande tekst aansprak is dat de gestalte van
de gekruisigde Christus aanwezig blijkt te zijn in iets dat waardeloos
lijkt en in slechte conditie is. Ik moest aan deze tijd denken, met
mensen met hun leed, hun spanningen, hun zorgen, hun
eenzaamheid, al dan niet verborgen.
Hoe God hierbij betrokken is blijft een mysterie. Maar persoonlijk
vind ik die foto wel de kern van het evangelie tonen:
In de Gekruisigde Christus laat God zelf zich betrekken in onze,
soms zo lelijke, geschiedenis.
Als wij zeggen dat wij in Goede Handen zijn, zijn het de Goede
Handen van de gekruisigde Heer. Goede Handen die onze wereld
dragen en onze levenstijd omvatten. Goede Handen van Hem van
wie wij belijden dat Hij leeft en regeert. Dat mag de hoop levend
houden dat wat lelijk is, pijn doet en onbegrijpelijk is niet het laatste
woord zullen hebben.
Toen Omer Gielliet het aangetaste hout uit het zoute water opviste
en ter hand nam ‘liet Christus zich vanuit Zijn verborgenheid zien’.
Laten we bidden en vertrouwen dat Christus zich ook nu aan ons
toont nu wij om hebben te gaan met de moeiten en beperkingen van
deze tijd. En als Hij zich toont zal dat altijd weer te maken hebben
met troost, bemoediging, kracht in zwakheid, vreugde. Kortom:
Leven! Daarom: Heb hoop! En houd moed!

Berichten uit de gemeente.
Langzaam gaat onze samenleving weer open. Dat betekent voor
het pastoraat ook meer mogelijkheden voor het huisbezoek.
Natuurlijk met in acht neming van de regels van het RIVM. Concreet:
Na mijn vakantie ( 1 t/m 21 juni) wil ik het bezoekwerk weer
oppakken. (Tenzij er natuurlijk ontwikkelingen zijn waardoor deze
verruiming moet worden teruggedraaid.)
Zeer belangrijk bij het maken van een afspraak in deze periode, vind
ik, of u het zélf weer aandurft om iemand thuis te ontvangen. U
hoeft zich wat mij betreft echt niet schuldig te voelen als u zegt dat u
liever nog geen bezoek aan huis heeft i.v.m. de kans op besmetting.
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Ik heb daar alle begrip voor. In dat geval hebben we gewoon even
telefonisch contact.
Omgekeerd mag u het ook mij (of andere kerkenraadsleden) laten
weten als u bezoek thuis weer aandurft en het op prijs stelt dat ik (of
zij) op korte termijn een bezoek breng(en).
Zoals u ook elders kunt lezen is het nu nog niet mogelijk om elkaar
om de gebruikelijke wijze in en rond de kerkdiensten te ontmoeten.
Ook in de maand juni worden de kerkmomenten nog volgens de
huidige wijze voortgezet. Waarbij alleen diegenen in de kerk
aanwezig zijn die nodig zijn voor de uitzending van het kerkmoment.
Momenteel wordt onderzocht hoe verruiming van het aantal
kerkgangers vanaf 5 juli kan worden gerealiseerd. In elk geval is nu
al wel duidelijk dat daarvoor een behoorlijk aantal regels i.v.m.
hygiëne in acht moeten worden genomen. Onze landelijke PKN
heeft daarvoor een protocol ontwikkeld. U wordt tijdig op de hoogte
gehouden van de gang van zaken m.b.t. onze gemeente.
Door alle beperkingen die er zijn en nog zullen zijn wordt de doop
van Jet en Sien, dochters van John en Lisa van Splunter, opnieuw
verplaatst. Er wordt nu gerekend met zondag 13 september.
Hopelijk is er dan meer mogelijk dan op dit moment.
Zover ik weet zijn er op dit moment geen ziekenhuisopnames. Maar
we weten dat sommigen thuis te kampen hebben met
behandelingen, ziekte en zorgen. Laten we proberen elkaar in het
oog, maar vooral ook in het hart te houden. En daarbij onze
gemeente te noemen in onze gebeden.
Afwezigheid predikant
Van 1 t/m 21 juni hopen wij vakantie te hebben. Voor waarneming is
gezorgd. In voorkomende gevallen kunt u contact opnemen met
Joke Bomas, tel 06-55107947. Zij kan u in contact brengen met een
waarnemend predikant.
Tenslotte
U allen een hartelijke groet,
En moed, geduld en vertrouwen toegewenst in deze tijd .
Dat de Pinkstergroet die u ontving de komende dagen kleur mag
geven.
Ds. Henk van het Maalpad
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VANUIT DE KERKENRAAD.
De kerkenraad heeft donderdag 28 mei weer voor het eerst
vergaderd in de kerk. Het was goed om na zo’n lange tijd weer bij
elkaar te zijn om alle zaken die ons als kerk aangaan met elkaar te
bespreken. Henk opent de vergadering met het lezen van de
beleving van het Pinksterverhaal van Johannes, uit Johannes 20
vers 19 – 23, waar Pasen en Pinksteren als het ware samenvallen.
Hierna leest hij een gedicht van Greet Brokerhof en gaat voor in
gebed.
De laatste officiële vergadering was van 19 februari. We hebben
daar gesproken over het nog steeds durende tekort van
ambtsdragers. Het had en heeft onze volle aandacht om de
kerkenraad weer voltallig te krijgen.
Het coronavirus heeft de grootste prioriteit van onze vergadering.
Volgens de richtlijnen mogen er per 1 juni weer 30 personen
samenkomen in de diensten. Wij willen alleen weer mensen toelaten
als de kerkenraad er helemaal achter staat en dat we alles in het
werk gesteld hebben om zo veilig mogelijk bijeen te komen en
eventuele risico’s zoveel mogelijk te beperken.
De kerkenraad besluit daarom tot 1 juli het kerkmoment vorm te
geven zoals we afgelopen periode gedaan hebben. Met slechts
diegene aanwezig in de kerk die nodig zijn voor de realisatie
van het kerkmoment.
Er is een werkgroep die de komende weken gaat kijken hoe we alle
regels zo toe kunnen passen dat we weer een beperkt aantal
mensen toe kunnen laten voor het kerkmoment. Ook al zijn er straks
meer mensen in de kerk, dan zal er nog geen sprake zijn van een
kerkdienst, maar zal het een kerkmoment worden met aanwezigen
erbij. De kerkenraad zal per maand haar beleid bepalen en daar
waar nodig tussentijds aanpassen. Ook het beleid hoe om te gaan
met de oppasdienst en kindernevendienst wordt later uitvoerig
bekeken en besproken. Voorlopig is er nog geen oppas of
kindernevendienst.
Vanuit de PKN krijgen we voortdurend handreikingen hoe om te
gaan met de richtlijnen, maar de kerkenraad blijft verantwoordelijk
voor het te bepalen beleid.
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De kerkenraad voelt die verantwoordelijkheid ook heel sterk en
neemt daarom zeer overwogen beslissingen, waarbij de
gemeenteleden misschien soms denken dat het overdreven is. Het
laatste wat de kerkenraad wil, is een bron zijn waar mensen besmet
raken.
We zijn blij dat alle predikanten die op het preekrooster staan,
bereid zijn om hun medewerking te verlenen aan het kerkmoment.
Of door zelf aanwezig te zijn, of door het aanleveren van een liturgie
die door de ambtsdragers voorgelezen wordt.
Om de band met de gemeente weer even tastbaar te maken, zullen
de leden een bloemetje ontvangen met Pinksteren, geleverd door de
fam. van Strien.
Het pastoraat gebeurt nog steeds op afstand. Henk geeft aan, na
zijn vakantie, weer bezoeken af te willen leggen, mits de bezochte
dit wilt, anders nog via de telefoon.
Ook de geplande doopdienst van Jet en Sien zal in overleg met de
doopouders weer uitgesteld worden naar een latere datum.
De beamer wordt elke week gebruikt om de muziek, behorende bij
het kerkmoment, bij de luisteraars te brengen. Er zijn nog wat
aanpassingen nodig, waaraan gewerkt wordt, maar dit heeft geen
invloed op het kerkmoment.
In september is de ambtsperiode van Kees van der Reest afgelopen
na acht jaar en ook Riet Wisse stopt in september. Riet was eigenlijk
afgelopen jaar al aftredend, maar omdat er dan twee diakenen
tegelijk af zouden treden is ze nog een jaar gebleven. Dit betekent
dat er straks 4 vacatures zijn. We hopen op invulling hiervan.
Vanuit het college van kerkrentmeesters zal er een stukje
opgenomen worden in het kerkblad over wat de financiële gevolgen
zijn van het geen kerk houden.
Henk geeft aan dat hij vakantie heeft van 1 t/m 21 juni. Waarneming
door andere predikanten is geregeld.
Normaal sluiten we de vergaderingen af met het zingen van een lied.
Omdat er niet gezongen mag worden hebben we de vergadering
afgesloten met het onze Vader.
Volgende vergadering hopen we te houden op dinsdag 23 juni.
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JARIGEN BOVEN DE ZEVENTIG
19-06-1942. Mevr. J.Fontijne-Jagt. Mosselkreekstraat 42. 4675 BP
St.Ph
20-06-1944. Mevr. H.C. Jagt. Eendrachtstraat 44. 4675 CS.St.Ph.
25-06-1941. Dhr. M. Quist. Langeweg 37. 4675 RJ. A.J.P.
28-06-1932. Dhr. Engelvaart. Steintjeskreek 8. 4675 RZ. A.J.P.
28-06-1937. Mevr.v.d.Sluis-Steijn. Plataanstraat 17.4675 AW St. Ph.
02-07-1945. Mevr. J.M. Walpot-v.d. Reest Plataanstraat 13
4675AW Sint Philipsland
Deze, en alle andere jarigen heel hartelijk gefeliciteerd, Gods zegen
over uw nieuwe levensjaar en een fijne dag gewenst
DABAR IN STAVENISSE
In 1970 startte Dabar op de eilanden Tholen en Sint-Philipsland.
2020 zou dus het 50e jaar zijn dat er recreatie- en evangelisatiewerk
gedaan wordt op een van de campings in de gemeente Tholen. Al
zeer lange tijd is dit Camping Stavenisse. Als gevolg van de Covid19 maatregelen zal Dabar in Stavenisse er helaas anders uitzien
dan gedacht. Hoe het Dabarwerk dit jaar precies vormgegeven kan
worden, wordt nog verder uitgedacht door de plaatselijke commissie
in samenwerking met de campingeigenaren en de IZB. Dat Dabar
door moet gaan, staat echter als een paal boven water. De teams en
de pastors staan in de startblokken, de eerste voorbereidingen
worden voorzichtig gedaan, maar alles is nog erg onzeker. We
hebben uw gebed dan ook hard nodig. Als commissie, bij het maken
van de noodzakelijke beslissingen. Maar ook als teams en pastors,
bij het bedenken van alternatieve activiteiten en bij het onderhouden
van de contacten op de camping.
Naast uw gebed, willen wij u vragen om het Dabarwerk financieel te
ondersteunen. De financiële middelen zijn op dit moment helaas
ontoereikend om de kosten van het Dabarwerk deze zomer te
dekken. U kunt ons werk steunen door een gift over te maken naar
het rekeningnummer: NL75 INGB 0008 4438 78, ten name van
Camping Evangelisatie Commissie Tholen St Philipsland.
Alvast hartelijk dank!
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Collecte gemist!
Nu wij door de problematiek van het Corona virus onze kerkdiensten
niet in het kerkgebouw met elkaar kunnen vieren, missen wij de
collecteopbrengsten. Onze kosten gaan echter wel gewoon door en
moeten natuurlijk wel worden betaald. En ook de diaconie-ZWO wil
graag een aantal doelen (blijven) ondersteunen.
Wij vragen u dan ook om de gelden die u anders in de collectezak
zou doen nu over te maken op de bankrekening van de kerk en/of
diaconie-ZWO.
We zijn erg blij dat er al een aantal giften zijn binnengekomen voor
collectes en kerkomroep. Hartelijk dank daarvoor!
De penningmeester
VAN DE ZWO GROEP
Wij vragen uw aandacht en voorbede voor het werk van Kerk in
Actie en hun/onze partners in binnen- en buitenland.
Deze keer vragen we uw aandacht voor het volgende:
Gebed bij een stille corona ramp.
Achtergrondinformatie.
Met Pinksteren weten we ons als kerken wereldwijd aan elkaar
verbonden. Als uiting daarvan hebben christenen uit Colombia,
Indonesië, Moldavië, Nederland, Rwanda, Zuid-Afrika en het
Midden-Oosten een gebed geschreven om God te bidden voor de
nood die er vanwege de coronacrisis is en te danken voor de hulp en
verbondenheid waarmee kerken elkaar ondersteunen.
Gebed.
Heer onze God,
Afgelopen week vierde we het pinksterfeest, dat ons als broeders en
zusters wereldwijd verbindt. Wij danken U voor uw aanwezigheid in
ons leven. Voor de schepping die u ons als een gemeenschappelijk
huis heeft gegeven. Voor onze huisgenoten, van verschillende
kerken, die met elkaar delen van wat U ons heeft gegeven. Voor
mensen die wereldwijd opstaan omdat ze zich, geïnspireerd door uw
Geest, geroepen weten om er voor de ander te zijn.
We leggen onze wereld in uw handen, met de hartverscheurende
situatie waarin we ons bevinden. Een wereld die op slot zit en waarin

11
miljoenen mensen lijden onder gebrek aan werk, zorg en voedsel.
Voor hen bidden wij: Voor wie getroffen is door het coronavirus en
vecht voor zijn leven of voor herstel. Voor alle mensen die geraakt
worden door de gevolgen van deze coronacrisis, omdat de grenzen
gesloten zijn. Voor de straatverkopers, de huishoudelijke hulpen, de
boeren. Voor de restauranteigenaars, voor de ondernemers en voor
iedereen die zijn dagelijks werk en inkomen kwijt is.
Voor mensen zonder dak die zwerven op een stille straat en voor
vluchtelingen die opeengepakt in kampen wonen.
Voor vrouwen en voor kinderen die lijden onder huiselijk geweld, nu
gezinnen geen kant op kunnen. En voor alle mensen naar wie in
deze tijd niemand omziet en die in eenzaamheid wachten op een
blijk van zorg en liefde.
Heer, ontferm U.
We bidden voor onze landen en leiders. Voor wijsheid voor wie ons
regeren en het goede zoeken voor de mensen die aan hen zijn
toevertrouwd. We bidden voor mensen in de zorg en voor kerken en
organisaties die met vele duizenden voedsel, financiële hulp en een
luisterend oor bieden. Geef hun gezondheid om door te gaan, liefde
om er voor de ander te zijn en wijsheid om de juiste beslissingen te
nemen.
We bidden voor onszelf, volken uit alle landen. Voor moed om
onszelf niet op te sluiten, maar ons hart te blijven openen. Om de
vrede te bewaren over de grenzen van taal en religie heen, ook als
de spanning groeit. Om te leven vanuit de rust die U ons geeft en
daarvan te delen midden in de storm.
We danken U voor de gaven die U ons heeft toevertrouwd. De zorg
voor anderen, onze gebeden, ons geld. Laat in ons delen daarvan
iets van de overvloed van uw koninkrijk zichtbaar worden.
Samen met onze zusters en broeders zeggen wij: wij zijn in Uw
handen, bescherm ons, wij verwachten U dag aan dag. Steun ons
van de morgen tot de avond, wees onze redding in tijden van
tegenspoed. Geef ons Uw Geest en help ons te leven vanuit
Pinksteren, tot glorie van Uw naam. Amen
de ZWO-groep
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Kijkje bij het kind

Vooralsnog hebben we met onze kinderen
van de kindernevendienst nog geen
bijeenkomst kunnen hebben.
Daar waar we in de vorige editie van het
kerkblad hen nog vroegen om een kleurplaat
in te kleuren en in te leveren. Hebben wij
gemerkt dat door het weer open gaan van de scholen de kinderen
andere bezigheden hebben gehad. Wel fijn dat zij op school weer
samen kunnen zijn.
Daarbij hopen we van harte dat iedereen weer gauw aan kan sluiten.
Want er zijn ook nog kinderen met klachten of vanwege familieleden
met een zwakke
gezondheid die nog niet
deel kunnen nemen aan
het naar school gaan.
Het blijft spannend en
afwachten wanneer we
elkaar weer kunnen
gaan zien bij de
kindernevendienst.
We wensen jullie veel
plezier op school met
jullie vrienden en
vriendinnen & hopen dat
jullie een mooi
pinksterweekend
hebben gehad.
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GEBED OM VERVULLING MET DE GEEST
Trooster, die met Christus ‘gaven
wil vervullen onze nood,
dorst doet kennen en wil laven,
geef ons honger naar uw brood;
help ons hart dat U bedroef
als wij horende niet horen,
leer ons, en die U behoeft
bidt verwonderd: geef mij oren.
Geest van God, die in ons midden
spreekt en aan des Vaders oor,
eerste aanvang van ons bidden,
draag het al de hemelen door;
richt en heilig Gij ons woord,
onze zuchten, ons verlangen,
tot ons smeken wordt verhoord
en uw volheid is ontvangen.
Inge Lievaart
Gedichten en liedteksten voor de Christelijke feesten
Fluister het mij in, heilige Geest:
ik zal het goede denken.
Spoor me aan, heilige Geest:
ik zal het goede doen.
Verlok me, heilige Geest:
ik zal het goede zoeken
Geef me kracht, heilige Geest:
Ik zal het goede vasthouden.
Bescherm me, heilige Geest:
Ik zal het goede nooit verliezen.
Uit het liedboek zingen en bidden in huis en kerk.
Toegeschreven aan Aurelius Augustinus
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BESTELFORMULIER COLLECTEBONNEN
Naam ………………………………………………………………..
Adres ………………………………………………………………..
Telefoon ……………………………………………………………

Uw bestelling:
…………blauwe kaarten: € 0,50 per bon = € 10 per kaart
…………groene kaarten: € 1,00 per bon = € 20 per kaart
…………oranje kaarten: € 2,00 per bon = € 40 per kaart

Datum:

Handtekening:

