
1

Hervormde gemeente 
Haamstede

uitgave herfst/winter 
2020

www.hervormdhaamstede.nl
Gemeenteklanken

Tijd hebben voor elkaar.

Aandacht hebben voor elkaar! 
Tijd hebben voor elkaar! Dat zijn 
woorden, die je in deze tijd veel 
hoort. Maar hebben wij er wel 
eens bij stilgestaan, hoeveel tijd en 
hoeveel aandacht de Here Jezus, 
toen Hij op aarde was, had voor 
allerlei mensen? De evangeliën 
staan vól voorbeelden hiervan, we 
noemen er een paar.
In Johannes 2 wordt vermeld, dat de 
Here gast was op een bruiloft; zo’n 
bruiloft kon dágen duren. De Here 
Jezus was erbij, óók toen, na lang-
durig feesten, de wijn op was! En Hij 

zorgde dat het feest doorgang kon 
vinden! Jezus had aandacht voor de 
gang van zaken!
Als Jezus onderweg was, dan werd 
Hij vaak opgehouden. Bijvoorbeeld  
door een blinde bedelaar, Bartimeüs 
(Lucas 18 : 35). Of door melaatsen, 
soms tien tegelijk, die om Zijn hulp 
riepen (Lucas 17 : 11 e.v.). De Here 
Jezus had aandacht en tijd voor 
ze, en Hij genas hen – en ook nog 
zoveel anderen!
Wanneer Hij werd uitgenodigd 
voor een maaltijd, dan nam Hij die 
uitnodiging gewoonlijk aan. Bij wie 
is Hij niet allemaal te gast geweest! 
Bij farizeeën nam Hij deel aan het 

“Mijn Vader werkt tot nu toe,  
en Ik werk ook” (Johannes 5:17)
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diner (Lucas 7 : 36 e.v.}. Maar de Here 
Jezus at ook samen met “gewone 
mensen”, en de farizeeën merkten 
schamper op: “Hij ontvangt zondaars 
en eet met hen!” (Lucas 15 : 2). De 
Here Jezus werd “een vriend van 
tollenaars en zondaars” genoemd 
(Lucas 7 : 34). Hij had trouwens een 
heel gevarieerde lijst van mensen 
met wie Hij omging: rijke mensen, 
schriftgeleerden, maar ook hoeren, 
tollenaars, melaatsen, kortom, Jan 
en alleman. En voor állen had Jezus 
tijd, en aandacht!
Hebben we er wel eens bij stilge-
staan, dat twee van de meest indruk-
wekkende wonderen die de Here 
Jezus deed, namelijk, de opwekking 
van het dochtertje van Jaïrus (Lucas 
8: 40 e.v.) en de opwekking van 
Lazarus (Johannes 11) plaatsvonden 

omdat de Here Jezus te laat kwam 
om de zieken te genezen (Johannes 
11 : 32)? Je moet proberen je dat 
vóór te stellen: Jezus kwam te laat!
Zou Hij Zich herkend hebben in onze 
electronische agenda’s? Ik wéét het 
niet; maar ik heb zo mijn vragen.
En ik weet het, het is nu een heel 
andere tijd dan tweeduizend jaar 
geleden. En wij hebben ook ander 
werk. Maar als je er even over 
nadenkt, dan begrijp je toch dat 
Jezus op aarde kwam voor een 
grootse taak. Hij had geen beperkte 
opdracht, geen part-time baan. 
Hij sprak de woorden die we over-
denken. De Here Jezus was op aarde 
om Gods verlossingsplan uit te 
voeren. En daarbij nam Hij de tijd, 
want Hij hád tijd. Tijd, en aandacht. 
Voor eenzamen bijvoorbeeld. Wij 
gaan daar soms graag aan voorbij, 
aan écht eenzame mensen. De 
Here Jezus zocht, in Bethesda, een 
man op die al 38 jaar ziek was, en 
die klaagde: “Ik heb geen mens” 
(Johannes 5). Jezus had tijd en 
aandacht voor groot (b.v. Nicodemus, 
Johannes 3), én voor klein: “Laat 
de kinderen tot Mij komen”, zei Hij 
(Marcus 10). Hij had tijd voor een 
gesprek met een Samaritaanse – 
dus door Joden verachte – vrouw. 
En zelfs voor een vrouw die op 
overspel betrapt was had Hij tijd, 
en aandacht, en woorden om haar 
weer op de goede weg te helpen 
(Johannes 8). In datzelfde hoofdstuk 
lezen we ook dat Jezus de tijd nam 
voor gesprekken, soms twistge-
sprekken, met mensen. Voor állen 
had Jezus tijd, én aandacht!
Maar als het er op aankomt, had 
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Van de redactietafel

Voor u ligt de herfsteditie van 
Gemeenteklanken. Door de corona-
crisis ging ons hele zomerprogramma 
met allerlei activiteiten, zoals de 
verschillende concerten, Groot Kerk 
Project, en de snuffelmarkt, niet 
door. Speciale online kerkdiensten 
werden gehouden eerst met zo’n 
vijf gemeenteleden en later met 30 
personen en vanaf 1 juli mogen we 
100 personen ontvangen maar wel 
met 1,5 meter afstand. 
Vlak voor het ter perse gaan van dit 
blad kwam bij ons het trieste bericht  

binnen dat Dr. Lourens Wals was 
overleden, in deze Gemeenteklanken 
kunt u zijn laatste medidatie lezen, 
wel heel bijzonder, want hij spreekt 
over tijd hebben voor elkaar. Juist nu 
in deze Corona-tijd is het belangrijk 
dat we aandacht en tijd hebben voor 
elkaar, en dat de Here Jezus ons juist 
die aandacht en tijd wilt geven en 
dat wil Lourens ons nog meegeven!
De redactie wenst een rustige herfst-
periode toe. 

Maarten B.

Jezus toch de meeste tijd voor Zijn 
hemelse Vader. In alle vier de evange-
liën vinden we geregeld vermeld dat 
de Here Jezus de eenzaamheid inging 
en daar tot Zijn hemelse Vader bad. 
En heel bekend is ook het “hoge-
priesterlijk gebed” (Johannes 17). 
Jezus deed niets zonder Zijn hemelse 
Vader. Contact met Hem, dat was het 
belangrijkste punt in Jezus’ agenda!
En als wij onze eigen agenda’s 
bekijken, zo vol als ze staan. Afspraak 
zus, regeling zo, meer, meer, meer, 
en druk, druk, druk. Ook bekende 
kreten in deze tijd. Dan kan de 
gedachte opkomen: “Meer, waar-
voor? Druk, waarmee”?
Wanneer je, als moderne mens, er 
over nadenkt, dan vraag je je af hoe 
de Here Jezus ooit  Zijn werk, dus, 
de uitvoering van Gods reddings-
plan, tot een goed einde heeft 

kunnen brengen (“Het is volbracht”, 
Johannes 19 : 30). Of … ís dit juist 
hét werk, het contact met God, zoals 
Jezus dat had en onderhield? Ik zou 
denken van wel, en dat is dan ook 
zo voor óns, voor onze Gemeente, 
én voor ons als individuen. In contact 
zijn, en blijven, met onze God, 
dát is hét werk! En dan komen de 
contacten met en de aandacht voor 
mensen, en de tijd voor elkaar, ook 
wel.  Want Jezus heeft óók tijd, én 
aandacht, voor óns. In álle omstan-
digheden van ons leven. 
Amen!

Dr. Lourens Wals.
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Troost
Je kunt niet leven zonder troost!

Troost is echter geen alcohol,
geen slaappil, geen spuit, 

die je slechts even verdoven,
om je daarna in een nog zwartere nacht te storten.

Troost bestaat niet in een vloed van woorden.
Troost is als een milde zalf op een diepe wond.

Troost is als een onverwachte oase, in een grote woestijn,  
die je weer doet geloven in het leven.

Troost is als een zachte hand op je hoofd, 
die je tot rust brengt.

Troost is als een zacht gelaat, 
vlakbij iemand die je tranen begrijpt,
die luistert naar je gemarteld hart,

die bij je blijft in je angst en je vertwijfeling
en die je een paar sterren laat zien.

Gedurende mijn herstelperiode i.v.m. de operatie aan mijn heup 
heb ik bloemen, kaarten, telefoontjes en bezoekjes ontvangen, daar-
voor wil ik hierbij iedereen hartelijk danken.

Magda Quist
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Zomer 2020

Kerkrentmeesters

Ik ben niet de eerste en zal zeker ook 
niet de laatste zijn, die zegt dat het 
rare en bizarre tijden zijn. Corona, 
het is er maar je ziet het niet en dat 
kan beangstigd zijn, zeker als je het 
nieuws volgt. Wat is dan wijsheid.
Wijsheid komt door met elkaar te 
praten, hoe gaan we het aanpakken, 
de diensten en alles wat we zo 
gewoon zijn zomers aan te bieden.
Wat gaan/kunnen we naast de richt-
lijnen vanuit de PKN aanbieden.
De bazaar en de dienst met het ROA, 
de jaarlijkse tradities, zijn uitgesteld 
tot volgend jaar.
Maar het aanbieden van de Kinder-
nevendienst en de crèche, wat al 
meer dan 25 jaar aangeboden wordt,
wat doen we daar mee?

Na wikken en wegen is besloten om 
ook dit niet aan te bieden.
Wat niet wegneemt dat ik al enkele 
keren gezien heb dat er spontaan 
iemand, een gemeente- of gastlid, 
opstaat, en toch de kinderen mee-
nemen. Er gebeuren prachtige dingen. 
Dit ontroerd me.
Dit  maakt ons sterk  want dit alles is 
Gods werk want Hij is wel de eerste 
en de laatste.

Marjan Kramer

De jaarrekening 2019 van de 
Kerkrentmeesters en vooruitblik 
naar 2020
Bij de gemeenteavond van maart dit 
jaar is de jaarrekening 2019 goedge-
keurd. 
Voor het jaar 2019 was een resultaat 
van circa nihil begroot. Zowel de 
inkomsten als de kosten kwamen iets 
minder voordelig dan begroot uit. Dit 
leverde een operationeel negatief 
resultaat op van 2.484 euro. Door 
enkele eenmalige meevallers, zoals 
een legaat en koerswinst op effecten 
werd het eindresultaat nog 13.519 
euro positief. Dit bedrag hebben we 
aan de overige reserves toe kunnen 
voegen.

Per ultimo 2019 had de kerk een posi-
tief eigen vermogen van ongeveer 
730.000 euro.  
Voor het jaar 2020 zijn helaas 
enkele tegenvallers ten opzichte 
van de begroting te verwachten. 
Door verminderd kerkbezoek zal de 
collecte opbrengst minder zijn dan 
begroot en de huurbaten vallen dit 
jaar geheel weg doordat concerten 
niet doorgaan. Verder keert de 
Rabobank momenteel geen rente 
uit op de obligaties. Door de goede 
financiële uitgangspositie van de kerk 
is dit op korte termijn geen groot 
probleem. 
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Van de Kerkenraad
Nieuwe leden van de Orde van 
Oranje Nassau

Dit voorjaar mochten 3 van onze 
Gemeenteleden, toetreden tot de 
Orde van Oranje Nassau.  Dit zijn 
Maarten Barends, Jan in ’t Veld en 
Piet de Meij.
Op vrijdag 3 juli, mochten zij in 
het bij zijn van enkele van hun 
familie- en Gemeenteleden, van de 
burgemeester, namens de Koning, 
de daarbij behoorden medaille en 
oorkonde ontvangen, waarna we 
nog een poosje gezellig samen 
konden zijn.

Wij zijn deze 3 mede “Steunpilaren” 
van onze Kerkelijke Gemeente zeer 
dankbaar voor hun grootse inzet. 
Veelal in stilte op de achtergrond 
en vaak niet gerealiseerd door 
anderen. Wij zijn ook hun echtge-
noten en familie, zeer dankbaar voor 
hun steun en toewijding, zodat zij 

die konden en 
mochten geven, 
ter opbouw en 
instandhouding 
van onze Gemeente.
Zeer vele jaren hebben zij als “Stille 
harde werkers” gediend in de 
“Wijngaard van de Here” en hopen 
wij dat zij dit nog vele mogen blijven 
doen.
Niet omdat het moet, maar door 
vrijwillig dienstbaar te zijn, door aan 
dat wat onze Here Jezus Christus, ons 
heeft voorgehouden, door elkaar en 
Zijn Gemeente te dienen, door zijn 
Liefde en de liefde voor elkaar.

Wij hopen zo, dat zij een inspire-
rend voorbeeld mogen zijn voor 
velen………

Chris Hekman
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Kerkelijke mutaties

Ingekomen:

Dhr. J. Tichem is verhuisd van, 
SCHERPENISSE naar: Kloosterweg 18 
0003, 4328GB BURGH-HAAMSTEDE

Dhr. J. Radstake is verhuisd van 
ZIERIKZEE naar: Sluispad 22, 4328BL 
BURGH-HAAMSTEDE

Fam. E. Humalda is verhuisd van 
GROOT-AMMERS naar: Vlasakkers 1, 
4328CH BURGH-HAAMSTEDE

Overleden:

Mevr. J.T.A. Louwerse - Bongers, Oosterscheldelaan 8, 18-05-2020 82 jaar

Mevr. A.H. Verhagen, Kloosterweg 18  0002 20-05-2020  95 jaar

Dr. L. Wals, Swaalingestraat 35, Zoutelande 02-08-2020 81 jaar

Verhuisd binnen de gemeente

Mevr. W.J. Bakker - Hogenstein is 
verhuisd van Kloosterweg 18, naar: 
Kloosterweg 18 0007, 
4328GB BURGH-HAAMSTEDE

Want ik ben verzekerd, dat noch dood noch leven, 
noch engelen noch machten, noch heden  

noch toekomst, noch krachten, noch hoogte  
noch diepte, noch enig ander schepsel ons zal  

kunnen scheiden van de liefde Gods, 
welk is in Christus Jezus, onze Here.

Romeinen 8: 38 en 39
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Bijna 50 jaar administratie kerk
Bijna 50 jaar ( 1 feb. 2021) doe ik nu 
werkzaamheden voor de kerk en het 
is fijn te ervaren dat dat in de vorm 
van een koninklijke onderscheiding 
gewaardeerd wordt. Ik had er niet op 
gerekend en het was voor mij en Ria 
een bijzondere verassing.
Bij deze wil ik een ieder bedanken 
voor de ontvangen felicitaties. 
Het lijkt mij goed eens een terugblik 
te werpen wat er in een halve eeuw 
administratie veranderd is en dat is 
nog al wat.

Grootboek
In 1971 werden de giro afschriften 
van de Postbank(ING) en afschriften 
van de Rabobank handmatig 
verwerkt in een zgn. grootboek. Voor 
de ontvangsten was er een boek en 
voor de uitgaven.  Elk grootboek had 
10  tot 12 kolommen. Elke kolom had 
een naam, bijvoorbeeld “collecten” 
en elke collecte opbrengst werd in 
de betreffende kolom vermeld. Aan 
het eind van het jaar werden de 
in elke kolom vermelde bedragen 
opgeteld voor het opstellen van de 
Jaarrekening. Het optellen gebeurde 
uit het hoofd. Gelukkig kon er na een 
aantal jaren worden overgegaan tot 
de aanschaf van een telmachine. Dat 
werkte veel gemakkelijker.
Contante ontvangsten en uitgaven 
worden geregistreerd in een kasboek 
en daarna in het grootboek.

Vrijwillige bijdragen
Voor de administratie van de vrijwil-
lige bijdrage, nu actie kerkbalans, 
werd gebruik gemaakt van een 
soort Grootboek. Daarin werden op 

alfabet de namen en adressen van 
gemeenteleden vermeld. Tevens per 
jaar het toegezegde bedrag en de 
ontvangst daarvan. Door verhuizing, 
overlijden en nieuw ingekomen 
gemeenteleden moesten namen en 
adressen geschrapt c.q. tussenge-
voegd worden. Al vrij snel werd het 
een rommelig geheel. Daarom werd 
overgegaan tot een kaartsysteem. 
Dat was een hele verbetering. Nog 
een grotere verbetering was het 
vanaf 1988 gebruik gaan maken 
van een computer. In de PC kunnen  
alle gegevens van de actie kerkba-
lans op een gemakkelijke manier 
worden bijgehouden, tussengevoegd 
en gewijzigd. 
 De namen en adressen van gemeen-
teleden werden op de enveloppe met 
de hand geschreven. Die werkwijze 
is al een behoorlijk aantal jaren niet 
meer nodig. Nu worden door het LRP 
geadresseerde acceptgiro’s aange-
maakt. Wel moet nog de acceptgiro, 
de folder en terugzend enveloppe 
in een vensterenveloppe worden 
gedaan.

Begroting/Rekening.
In 1971 was de Begroting en de 
Rekening een soort boekwerkje.  
De bedragen moesten met de pen 
worden ingevuld. Dat moest 2 keer 
gebeuren omdat één exemplaar 
naar de kerkelijke instantie ter goed-
keuring moest worden ingezonden. 
Vanaf 1980 waren er formulieren 
die met de schrijfmachine konden 
worden ingevuld. Een velletje carbon 
er tussen en je had gelijk 2 ingevulde 
bladen. Dat was al een hele vooruit-
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gang. Nog efficiënter werd het toen 
de formulieren in de computer waren 
opgenomen en konden worden inge-
vuld.
M.i.v. 2020 is door de PKN een nieuw 
model Begroting en model Rekening 
met een nieuw rekening schema 
voorgeschreven. Het formulier kan 
worden gedownload en daarna in de 
computer worden ingevuld. 

Boekhoudprogramma. 
Bovenstaand is al meerdere keren het 
gebruik van een computer genoemd. 
Het daarvan gebruik gaan maken 
was een enorme vooruitgang ten 
opzichte van de tot dan gevolgde 
werkwijze. Ook brieven werden met 
de computer aangemaakt. 
Vanaf 1988 wordt de financiële admi-
nistratie in de computer gevoerd 
met gebruikmaking van een boek-
houd systeem. In 1998 heb ik een 
ander boekhoudpakket in gebruik 
genomen. In het systeem hebben de 
posten die betrekking hebben op 
een ontvangst of een uitgaaf een 
nummer.  Voorbeeld: Giften: 834, 
Verzekeringen: 476 . Op de bankaf-
schriften vermelde ik het betreffende 
nummer. Daarna werden de bankaf-
schriften in het boekhoudprogramma  
geboekt. Bij het afsluiten van een 
boekjaar werd t.b.v. het opstellen 
van de Jaarrekening een uitdraai 
geprint van alle boekingen. Met één 
druk op de knop zijn alle ingebrachte 
boekingen te zien.

Werkwijze m.i.v. 2020
Het boekhoudsysteem dat ik 
gebruikte werkte prima onder 
Windows 7. Omdat overgegaan 
moest worden naar Windows 10 
werkte het meer dan 20 jaar oude 

boekhoudprogramma niet meer. 
Overgestapt moest dus worden 
naar een nieuw boekhoudpakket. 
Bekeken is welke mogelijkheden er 
zijn. Een nieuw programma is vrij 
prijzig. Onze kerkrentmeester André 
van de Vrie bood aan de boekhou-
ding te verzorgen. Hij maakt daarbij 
gebruik van de faciliteiten van zijn 
administratiekantoor. De boekhou-
ding wordt nu op de meest moderne 
wijze gevoerd. Er is een koppeling 
tussen  de ING en Rabobank en 
het boekhoudpakket. Die koppeling 
zorgt ervoor dat de bankafschriften 
dagelijks in de boekhouding terecht 
komen.  Het handmatig inboeken 
van bankafschriften wordt nu tot een 
minimum beperkt. 

Conclusie: Er is in een periode 
van 50 jaar heel wat veranderd.

Jan in ‘t Veld
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Belangrijke adressen
Kerkgebouw: Ring 1, tel. 652248
www.hervormdhaamstede.nl

Predikant ds. J. Wouters
Lange Noordstraat 29, 4331 CB  Middelburg
tel.: 0118-613216 / 0612541408, 
e-mail: info@joswouters.com 
website: www.joswouters.com

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, 
Zuidwelleweg 3, 4326 SG  Noordwelle.
tel. 06-53389972,
e-mail: andre.van.de.vrie@gmail.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. 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,  
Zuidwelleweg 3, 4326 SG  Noordwelle.
tel. 06-53389972,
e-mail: andre.van.de.vrie@gmail.com
IBAN: NL76 RABO 0357 8013 26

Zendingscommissie:  
Ds. J. Wouters (contactpersoon), 
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 
Gemeenteklanken 

winter / voorjaar 2021
woensdag 2 december 

2020
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Augustus:
02  10.00 uur: ds. J. Wouters
09  10.00 uur: ds. G. Sinke uit Haamstede
16  10.00 uur: ds. Catsburg uit Goes
23  10.00 uur: ds. Van Belzen uit Maassluis
30  10.00 uur: ds. J. Wouters

September:
06  10.00 uur: ds. J. Wouters
13  10.00 uur: ds. P. Boomsma uit Amsterdam
20  10.00 uur: ds. J. Wouters
27  10.00 uur: ds. J. Wouters

Oktober:
04  10.00 uur: ds. J. Wouters (H.A.)
11  10.00 uur: ds. T. Wegman uit Zeist
18 10.00 uur: ds. H.Z. Klink uit Marken
25  10.00 uur: ds. J. Wouters

November:
01  10.00 uur: ds. J. Wouters
08  10.00 uur: ds. G. Sinke uit Haamstede
15  10.00 uur: pastor R. Baas uit Gouda
22  10.00 uur: ds. J. Wouters (Eeuwigheidszondag)
29  10.00 uur: nog in te vullen

December:
06  10.00 uur: ds. J. Wouters (H.A.)
13  10.00 uur: ds. Boomsma uit Amsterdam
20  10.00 uur: nog in te vullen
24   22.00 uur: Kerstavond verzorgt door de Gereformeerde Kerk 
25  10.00 uur: ds. J. Wouters (1e Kerstdag)
27   10.00 uur: nog in te vullen
31  19.00 uur: ds. J. Wouters (Oud jaar)

Kerkdiensten Hervormde gemeente Haamstede

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

Willem Alexander, Koning der 
Nederlanden heeft het behaagd 
maar liefst drie leden van onze 
gemeente een koninklijke onder-
scheiding toe te kennen. Wat is 
onze gemeente daar blij mee en 
dankbaar voor!

Het gaat om de heer Piet de Meij 
voor zijn jarenlange verdiensten 
voor onze kerk als kerkenraadslid en 
koster, voor zijn activiteiten voor het 
Interkerkelijk Kerkkoor Haamstede 
en voor zijn bijzondere inzet voor 
onze gemeente. Hij is altijd beschik-
baar om de gemeente te dienen bij 
concerten, de zondagse erediensten 
en bij het pannenkoeken-bakken 
voor het goede doel.
Ook de heer Jan in ’t Veld heeft een 
koninklijke onderscheiding kregen 
voor zijn bijna 50 jarig ontvanger-
schap van onze gemeente. Al die tijd 
voert Jan het financiële beheer en 
daar is een behoorlijk aantal uren per 
week mee gemoeid.
Wie nog een koninklijke onderschei-
ding heeft gekregen is Maarten 
Barends. Hij is de voortrekker van het 
Groot Kerk-Project dat al jarenlang in 

de zomer voor onze gemeente en de 
gasten zo succesvol is. Ook is hij vaak, 
naast Piet de Meij, koster in onze 
gemeente.
De gedecoreerden hebben nog 
andere activiteiten in en buiten onze 
gemeente verricht. Die zijn te veel 
om allemaal hier op te noemen.
Bijzonder is dat de kerkenraad bij 
alle drie telkens heeft mogen zien 
dat de liefde voor de kerk hun drijf-
veer was. Die liefdedienst is uiteraard 
een dienst aan de Heere God zelf, 
maar de karakters van de drie stralen 
alle respect en waardering uit voor 
de ander, voor de medemens..

Hartelijke zegengroet van uw predi-
kant

Ds. J. Wouters.


