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Onderweg (zo schrijft Lukas) neemt 
Jezus zijn leerlingen apart…; zoiets 
doe je wanneer je iets wilt delen, 
iets wilt bespreken: in het gezin, met 
je vrienden, mensen die je lief zijn. 
Jezus vertelt dat in Jeruzalem precies 
zal gebeuren wat de profeten van 
Israël aankondigen: ‘De Mensenzoon    
(dat is Jezus) wordt overgeleverd en 
veroordeeld tot de dood aan het 
kruis. En: op de de derde dag zal Hij 
opstaan’.
Nadat Jezus dit heeft verteld, is het 
misschien wel heel stil geworden 
in de kring van de leerlingen. Het 
kan ook best dat er een heleboel 
vragen zijn. Lukas beschrijft dat niet; 
in plaats daarvan noemt hij drie 
keer(!) dat de leerlingen er niets 

van begrijpen: ‘ze kunnen het niet 
bevatten’.

Ook in de 40 dagen tijd van dit jaar, 
onderweg naar Goede Vrijdag en 
Pasen horen we hoe Jezus onderweg 
gaat naar Jeruzalem. We kennen 
de geschiedenis en tegelijk: moeten 
wij ook niet erkennen? Dat dit alles 
te groot is om te begrijpen? Jezus 
komt in de wereld met de belofte 
van het Koninkrijk: Gods nieuwe 
wereld. De leerlingen vragen zich 
af: hoe kan er ooit nieuw begin zijn, 
wanneer Jezus zijn einde tegemoet 
gaat in Jeruzalem? Na tweeduizend 
jaar kunnen onze vragen zijn: hoe 
kan het Koninkrijk in de wereld 
ooit zichtbaar worden, wanneer er 
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‘Zij konden maar niet bevatten…
Meditatie bij Lukas 18: 31 t/m 34
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zoveel nood, verdrukking, oorlog 
en onrecht is? We zingen: ‘Geef 
vrede Heer, geef vrede: de wereld 
wil slechts strijd; er wordt zoveel 
geleden, de sterkste wint het pleit’… 
Hoe dan verder?

Met het lezen van Lukas 18 neemt 
Jezus ons ook apart; bij Hem kunnen 
we terecht met alles wat moeizaam, 
pijnlijk of verdrietig is…Onze twij-
fels, zorgen en vragen voor Hem 
uitspreken… Ook wanneer we niet 
kunnen bevatten wat ons overkomt: 
soms heb je niet eens woorden…
Maar: hoe diep het soms ook zit… 
in gebed dragen we het op aan de 
Heer die alles wegdraagt aan het 
kruis van Golgotha. Maar dat zal 
niet het einde zijn. Op de derde dag 

breekt licht door: opstanding! Nieuw 
begin: de macht van het kwaad blijkt 
gebroken. Voor altijd. Dat is onze 
bemoediging: ook de macht van 
dictators van nu houdt geen stand. 
Hoe diep het lijden van mensen ook 
gaat: in … Jemen, Syrië, Afghanistan, 
Burkina Fasso, West Papua en ook 
in Oekraïne … de kracht van Gods 
liefde blijkt sterker … dwars door 
alles héén. In woorden en daden van 
mensen die helpen, die opkomen 
voor de zwakkeren met de liefde 
van Jezus en overal in de wereld zich 
inzetten voor vrede en recht. Dat 
brengt Gods nieuwe wereld dich-
terbij: niet te bevatten, maar wel 
waar!

ds. W.J. van de Griend
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Voor u ligt de uitgave voorjaar-
zomereditie van Gemeenteklanken 
met belangrijk nieuws. Wij zijn 
dankbaar en blij dat we weer een 
nieuwe herder hebben. Tijdens de 
dienst van 23 januari 2022 is in een 
gezamenlijke dienst, afscheid van 
ds. J Wouters genomen en deed ds. 
W.J. van de Griend zijn intrede. We 
hopen op een lange en goede samen-
werking. Ds. van de Griend is al druk 
bezig met het bezoeken van gemeen-
teleden en daar worden we blij van. 
De corona-crisis dooft zachtjes uit 
maar is nog niet weg. Wat ons nu 
weer zorgen baart is de oorlog in 
Oekraïne. Wat staat er allemaal te 
gebeuren in Oekraïne, hoe gaan we 
daar zelf mee om, allemaal weer 
zorgen die we alleen maar mogen 
en moeten delen met elkaar en onze 
Here God en hem bidden en smeken 
voor een oplossing. Nu er bijna geen 
coronamaatregelen meer zijn bent u 
wel weer van harte welkom om de 
diensten samen in de kerk te beleven 
want online is een goede optie zeker 
tijdens de pandemie maar de bele-
ving van een kerkdienst is toch in de 

kerk aanwezig te zijn en samen te 
bidden en te zingen. Er starten deze 
zomer toch weer een aantal acti-
viteiten op lees dit verder in deze 
Gemeenteklanken. 
Ik wens u een active maar rustige 
zomer toe.

Maarten B.

Van de redactietafel

Kosten verwarming/elektriciteit kerkgebouw

Uit de jaarafrekening van Delta over 
2021 blijkt dat de totale kosten van 
gas en elektriciteit € 8.858,-- zijn. Per 
maand komt dat neer op € 738,--.
Zoals bekend rijzen de energie 
prijzen de laatste tijd de pan uit. In 
veel gevallen is er sprake van verdub-
beling (of meer) van de maandelijkse 
lasten. Sombere vooruitzichten zijn 
dat! Het college van kerkrentmees-
ters is daarom blij dat zij op 20 mei 
2021 met Delta een energie contract 

met vaste prijzen heeft afgesloten 
voor de duur van 3 jaar. Dat betekent 
dat de kerk tot 30 juni 2024 de prijs 
van gas en stroom betaalt die in het 
contract van 20 mei 2021 is vastge-
legd. Prijsstijgingen zoals die in de 
media worden aangekondigd zijn 
dus gelukkig voor de kerk niet van 
toepassing. Er is dus geen buitenspo-
rige prijsstijging. De kerkenraad is 
daar erg blij mee.

Jan in ‘t Veld
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ROA

We zitten in ons 30 jarig bestaan 
als Kindernevendienst de Zaaier.
De afgelopen 2 jaar waren, en ik 
vertel u niets nieuws, vreemd!!! Wel 
kerkdiensten, maar beperkt, geen 
kinderen. Dat wil zeggen amper 
kinderen. Zo rond schoolvakanties 
zaten er af en toe kinderen in de 
kerk, dus mondjesmaat werd er een 
nevendienst gehouden.
Dit voorjaar, vanaf 1 mei tot en met  
4 september, zijn kinderen vanaf 
groep 1 tot en met groep 7 van harte 
welkom in de kindernevendienst. 
Ons team bestaat uit 4 “juffen”:  
Wilma van Donk, Karin Bal, Anja de 

Glopper en Marjan 
Kramer.
Ik kom even terug 
op ons 30 jarig jubileum. In 
september van dit jaar mogen we 
ons 30 jarig bestaan vieren... groot is 
onze dank aan God, Hij heeft ons al 
die tijd bijgestaan en bemoedigt in 
veel opzichten. Dan denk ik aan alle 
ontmoetingen met kinderen, met 
diens uitspraken of opmerkingen. 
Jullie gaven en geven ons energie.
Tot gauw.

Marjan Kramer.

Reünie Orkest Artillerie (ROA)
 
Voor zover het er nu naar uitziet 
hoopt het ROA hun medewerking te 
verlenen aan de kerkdienst van 10 
juli a.s.

We houden u hiervan op de hoogte.
 

Marjan Kramer

Kindernevendienst.

Bazaar
Zaterdag 23 juli is het zover. de 
jaarlijkse bazaar.
Kraampjes met boeken, rommeltjes 
of curiosa, kleding een loterij én 
de overheerlijke  pannenkoeken. 
Zelfgebakken lekkernijen, heerlijk 
bij een kopje koffie of thee die 
geschonken zal worden of om mee 
naar huis te nemen. We zien er naar 
uit.

Heeft u iets van 
bovengenoemde 
spullen die goed 
verkoopbaar zijn 
en u wilt ze kwijt, dan nemen we die 
graag van u aan. Tegen die tijd hoort 
u hierover meer. Toch al één oproep: 
kom ons helpen, al is het maar voor 
een dagdeel.
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Interkerkelijk Kerkkoor Haamstede 
olv. Wim Kaashoek
Organist: Eric Wolfert

Het is traditie geworden dat het IKK 
elke zomer een concert geeft, we 
doen dit samen met een landelijk  
bekend gastkoor. 
Ook a.s. zomer D.V. zouden we graag 
weer een concert willen geven. Welk 
gastkoor er komt zingen is nog niet 
bekend. Vorig jaar mochten wij ons 
80 jarig bestaan gedenken, vanwege 
corona konden we geen optreden 
organiseren. Daarom willen we 
er graag dit jaar aandacht aan 
besteden.
Het Hervormd Kerkkoor, later 
Interkerkelijk Kerkkoor I.K.K. is opge-
richt op 2 april 1941 en vanaf die 
tijd zijn we actief met het geven van 
concerten, we verlenen medewer-
king aan kerk en zangdiensten, en 
treden op in verzorgings of verpleeg-
huizen en in december het advents-
concert samen met de plaatselijke 
zangverenigingen, en de muziekver-
eniging “Witte van Haamstede”. 
Zingen is zinvolle vrijetijdsbesteding 
die je herhaaldelijk doet beseffen 
wat het betekend om tot eer van 
God te mogen zingen, en zo te 

kunnen getuigen van Gods grote 
daden, het is een beleving die je niet 
meer loslaat. 
Het is goed om zo ook in Haamstede 
als koor de lofzang gaande te 
houden.
Ons repertoire bestaat uit geeste-
lijke liederen en populair klassieke 
liederen, en we zingen zo moge-
lijk Nederlandstalig. En sinds kort 
hebben we in ons repertoire ook 
steeds meer liederen uit de bundel 
van Joh. De Heer...
We kunnen nog zangers 
gebruiken !
Wij hebben een gezellig koor, en de 
sfeer onderling is erg goed. 
Zingt u ook zo graag? Komt dan vrij-
blijvend eens luisteren op een repe-
titieavond, deze zijn elke woensdag 
van 19.30 uur tot 21.30 uur. 
Van harte welkom!!!
De repetities worden gehouden in 
de kleine kerkzaal van de Hervormde 
Kerk te Haamstede (ingang achter-
zijde)
Inlichtingen tel.0111-652489  
p.a.Zandweg 17  4328 BG
Burgh-Haamstede
email: bvdlinde@zeelandnet.nl
Website: www.Ikk- haamstede.tk

IKK 81 jaar!
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Kerkelijke mutaties
Vertrokken:

Mevr. J.M.C. Schouten - de Groot is verhuisd van:  
Breedsteweg 2, 4328ER BURGH-HAAMSTEDE naar Kerkwerve

Eten in de kerk

Groot Kerk Project

Na enige tijd kunnen we 
weer eten in de kerk, 
speciaal voor ouderen en 
alleenstaanden uit o.a. Haamstede 
we hebben er naar uit gezien.
Iedereen is welkom om tegen beta-
ling van 6 euro een 3 gangen menu 
te gebruiken. Het gezellig samen 
eten vindt plaats op de 1e dinsdag 
van de maand in onze kerkzaal. De 
eerstvolgende keer is op dinsdag 5 
april a.s. ’s morgens vanaf 11.30 uur 
bent u welkom. U kunt zich opgeven 
via telefoonnr. 0111-650310.

Zomer van verlangen. 
waar is de zomer van verlangen?

waar is de zomer zonder tijd?
waar is de zomer van bezinning?

de zomer is de stilte kwijt.
 

De grote zomer zal eens komen,
maar zonder tent, zonder gereis
en zonder ijsjes, zonder herrie,
de échte zomer is’t  paradijs.

 
als pelgrim wil ik daarheen reizen,
als tenthaak klem ik mijzelf vast,
met heel mijn hart en heel mijn 

wezen,
zoek ik Zijn zomer op de tast.

 
al moet ik door diepe dalen,
en wordt mijn ziel door strijd 

bekrast,
al zou ik in het bos verdwalen,

ik houd mij aan Gods reisplan vast.
 

Zal eens de mooie zomer komen?
voor u, voor jou, en ook voor mij?

laat dan de Bijbel toch uw Gids zijn,
dan komt de zomer naderbij.

De commissie van het GKP heeft 
nagedacht over de voortzetting 
van het openstellen van de kerk 
op de donderdagen in de zomer. 
Helaas hebben we vernomen dat 
Kroko evenementen, die de markten 
organiseerde in Burgh-Haamstede, 
is gestopt met de markt op de
donderdag. Daarom is het afwachten 
wat de reactie zal zijn met betrek-
king tot het bezoekersaantal als we 
de kerk openstellen. Vooralsnog is 
de commissie overeengekomen dat 
de kerk op de donderdagen open 
gaat van 14 juli t/m 18 augustus van 
13.30-15.30 uur.
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Belangrijke adressen
Kerkgebouw: Ring 1, tel. 652248
www.hervormdhaamstede.nl

Predikant ds. W.J. van de Griend
Langeville 65, 4401 GM  Yerseke
Tel: 0113 - 571336 / 0630469044,
e-mail: wjvdgriend@zeelandnet.nl

Dhr. C.G.C. Hekman, voorzitter Kerkenraad, 
ouderling
Hogezoom 3-33, 4328 EE  Burgh-Haamstede, 
tel: 0111-468054, Mob. : +31645767127,
e-mail: cgchekman@zeelandnet.nl

Dhr. Q.A. van de Vrie, Kerkrentmeester, 
tel. 06-53389972,
e-mail: andre.van.de.vrie@gmail.com

Mevr. W. van Donk, diaken / kerkrentmeester
J.J. Boeijesweg 29, 4328GX  Burgh-Haamstede,
tel. 692326, e-mail: awriksman@hotmail.com

Dhr. P.G. Buijs, diaken
Margrietstraat 39, 4328 BW  Burgh-Haamstede
tel. 652495, 

Mevr. P. ‘t Hart-Arkenbout, ouderling
Torenweg 16, 4328 JH  Burgh-Haamstede,
tel. 650056, e-mail: pia.t.hart@outlook.com

Mevr. M. Kramer - Nap, ouderling
’s Gravenmeet 35, 4328 PG  Burgh-Haamstede, 
tel. 652340, e-mail: m_kramer@zeelandnet.nl

Mevr. A. Barends - Sabee, scriba Kerkenraad
‘t Schoolplein 9, 4328 AK  Burgh-Haamstede, 
tel. 650310, e-mail: scriba@hervormdhaamstede.nl

Koster wnd.: P. de Meij
Margrietstraat 27, 4328 BW  Burgh-Haamstede,
tel. 651901, e-mail: p.de.meij@kpnplanet.nl

Koster wnd. / Ledenregistratie: M. Barends
‘t Schoolplein 9, 4328 AK  Burgh-Haamstede, 
tel. 650310, e-mail: scriba@hervormdhaamstede.nl

Gemeenteklanken: M. Barends
‘t Schoolplein 9, 4328 AK  Burgh-Haamstede, 
tel. 650310, e-mail: scriba@hervormdhaamstede.nl

Kerkelijk ontvanger: J.A. in ‘t Veld
Irenestraat 51, 4328 BT Burgh-Haamstede
Tel. 651883, e-mail jaintveld@zeelandnet.nl
Banken: Rabobank Oosterschelde:
IBAN: NL55 RABO 0357 8005 40
t.n.v. Kerkrentmeesters Herv.Gem. Haamstede
ING: IBAN NL80 INGB 0000 2104 28
t.n.v. Ontvanger Ned.Herv. Kerk Haamstede

Organisten: Aart Kot
‘s Gravenmeet 15, 4328 PG  Burgh-Haamstede
06-11291103, 06-15237982,
e-mail: mezzo@zeelandnet.nl

Petra Hoefs-van de Putte
James Grieves 17, 4007 XM  Tiel, 
tel. 0344-572740,  
e-mail: marcel.petra.hoefs@gmail.com

Sandra van de Putte
Verdiweg 441, 3816 KN  Amersfoort,
tel, 033-4702579, e-mail: shvandeputte@hotmail.
com

Diaconie, Dhr. Q.A. van de Vrie,  
tel. 06-53389972,
e-mail: andre.van.de.vrie@gmail.com
IBAN: NL76 RABO 0357 8013 26

Zendingscommissie:  
IBAN: NL18 RABO 0357 8665 84

Kindernevendienst: M. Kramer-Nap
’s Gravenmeet 35, 4328 PG  Burgh-Haamstede, 
tel. 652340

Verjaardagsfonds: J. van Damme
Dapperweg 17, 4328 BA  Burgh-Haamstede, 
tel. 652075

Int. Kerkelijk kerkkoor: Lia v.d. Linde  
Zandweg 17, 4328 BG  Burgh-Haamstede, 
tel. 652489, e mail: bvdlinde@zeelandnet.nl

Kerkbode: M.P. van ‘t Hoff
tel. 06-51356640,
e-mail: mpvanthoff@zeelandnet.nl

Inleveren copy najaar/winter 
Gemeenteklanken woensdag 3 augustus 2022
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Kerkdiensten Hervormde gemeente Haamstede
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April:
03  10.00 uur: ds. C. Haasnoot uit Lisse
10  10.00 uur: ds. P. Krijnen uit Halle (Belgie) uitzending Radio S-D
15   19.00 uur: ds. J. Wouters uit Middelburg Goede Vrijdag HA
17  10.00 uur: ds. J. van Belzen uit Brielle 1e Paasdag
24  10.00 uur: ds. W.J. van de Griend

Mei:
01  10.00 uur: nog niet bekend
08  10.00 uur: kandidaat Machiel Lock uit Giessenburg
15  10.00 uur: ds. Molenaar uit Bruinisse
22  10.00 uur: ds. W.J. van de Griend
26  10.00 uur: ds. K.D. Goverts uit Dordrecht Hemelvaartsdag
29  10.00 uur: ds. T. Wegman uit Zeist

Juni:
05  10.00 uur: ds. W.J. van de Griend Pinksteren
12  10.00 uur: ds J. Wouters uit Middelburg
19  10.00 uur: ds. C. Bijman uit Arnemuiden
26  10.00 uur: pastor A. Slabbekoorn uit Goes

Juli:
03  10.00 uur: ds. T. Wegman
10  10.00 uur: ds. K.D. Goverts uit Dordrecht (medewerking van het ROA)
17  10.00 uur: pastor Ruud Baas uit Gouda
24  10.00 uur: ds. W.J. van de Griend
31  10.00 uur: pastor W. Verwijs uit Bruinisse

Augustus:
07  10.00 uur: ds. F. van Vliet uit Zaamslag
14  10.00 uur: ds. H. Dingemanse uit H.I.Ambacht
21  10.00 uur: ds. W.J. van de Griend
28  10.00 uur: ds. T. Wegman uit Zeist

September:
04  10.00 uur: ds. G. Sinke uit Haamstede
11  10.00 uur: ds. C. Bijman uit Arnemuiden
18  10.00 uur: ds. Boomsma uit Amsterdam
25  10.00 uur: pastor P. Riemens uit Arnemuiden


