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Aan de leden van federatie De Samenwerking
Op weg naar Pinksteren
Wij zijn op weg naar Pinksteren, naar het feest van de woorden die de weg wijzen en
de uitstorting van de heilige Geest. Toen dit jaar duidelijk werd dat we met Pasen niet
naar de kerk konden, hoopten we dat we in ieder geval het Pinksterfeest samen in de
kerk zouden kunnen vieren. Helaas kan dat dit jaar niet. Maar dat wil niet zeggen dat
we dit feest niet vieren. Juist in dit bijzondere jaar, waarin de dreiging van een virus
het leven en samenleven ontwricht, hebben we behoefte aan geestkracht, aan de
kracht van Gods geest die ons kracht en moed geeft om ook in moeilijke tijden het
geloof en vertrouwen te bewaren. Die ons inspireert om voor elkaar te zorgen en onze
angsten te boven te komen. Die in ons het vertrouwen bewaart dat wij in alle tijden van
het leven geborgen zijn in Gods liefde en trouw. Die ons helpt om het vuur van de
liefde en de bezieling brandende te houden.
Bij deze brief vindt u een kleurplaat met een duif. Wij vragen de kinderen en allen die
jong van hart zijn om deze duif te kleuren. Een foto hiervan kunt u voor Pinksteren
mailen naar de websitebeheerder: desamenwerking@zeelandnet.nl. Hij kan hiervan
een Pinkstergroet maken voor ons allen. En natuurlijk kunt u de kleurplaat voor het
raam hangen om op deze manier de Pinkstervreugde te delen met anderen.
Zoals het vuur
uit de verharde steen
de zilveraders smelt,
een felle vlam
die zuivert en laat glanzen,
raak zo ons hart
met heilig vuur.
Wij zullen zingen van geluk:
Gij doet verharde
harten dansen!
Sytze de Vries
1

Versoepeling coronamaatregelen
Deze nieuwsbrief is lang. Te lang. Toch wagen we het u deze lange brief te sturen,
want we willen u graag meenemen in ons denken over de gang van zaken in de
komende tijd. Lees ons bericht dus s.v.p. met een welwillend oog!
In de komende tijd worden de coronamaatregelen stapsgewijs versoepeld, in ieder
geval zolang de besmettingsgraad niet opnieuw toeneemt. In juni wordt het mogelijk
om met maximaal 30 personen de erediensten te vieren. Als alles goed blijft gaan,
wordt dit in juli uitgebreid tot maximaal 100 personen. Hierbij moet wel aan allerlei
strikte voorwaarden worden voldaan. Dit vooruitzicht vraagt dat wij als gemeenten van
federatie De Samenwerking besluiten hoe wij met deze versoepeling omgaan.
Tot nu toe zijn wij voor de zondagen aangewezen op kerkdiensten op de televisie of
op online kerkdiensten uit buurgemeenten. En op woensdagmiddag wordt wekelijks
voor de gemeenten van de federatie een korte dienst via internet uitgezonden vanuit
de Petruskerk te ’s-Heer Arendskerke. En hoe fijn het ook is om zo met elkaar
verbonden te zijn, en hoe dankbaar we ook zijn voor de creativiteit en inventiviteit die
alom wordt getoond, toch is het verlangen groot om weer in gezamenlijkheid de
eredienst te kunnen vieren. De tijd lijkt nu aan te breken dat we dit weer kunnen
proberen. Dit nieuws wordt door sommigen met vreugde en dankbaarheid begroet.
Anderen reageren met angst en bezorgdheid op dit nieuws. Komt het openen van de
kerken niet te vroeg? Welke maatregelen moeten we nemen om de
gezondheidsrisico’s te beperken?
Advies moderamen federatiekerkenraad
In het moderamen van de federatiekerkenraad is over de versoepeling van de
maatregelen gesproken. We hebben elkaar de vraag gesteld wanneer we in onze
weer willen beginnen met de kerkdiensten en hoe we dat dan kunnen doen. Omdat in
juni maximaal 30 mensen de kerkdiensten mogen bezoeken, is het sowieso niet
mogelijk de federatiekerkdiensten op 14 en 28 juni (openluchtdienst) door te laten
gaan. Maar ook voor plaatselijke diensten is de kans groot dat meer dan dertig mensen
de dienst willen bezoeken. De gedachte om mensen dan de toegang te moeten
weigeren is niet aantrekkelijk. Bovendien wordt van de lokale kerkenraden gevraagd
om een protocol te maken voor kerkdiensten en kerkelijke bijeenkomsten. In dit
protocol moet een gebruiksplan voor het kerkgebouw worden vastgelegd.
Het advies van het moderamen van de federatiekerkenraad is dan ook aan de
plaatselijke kerkenraden om een commissie in te stellen die zich, met gebruik van de
regelgeving vanuit de landelijke kerk, buigt over een dergelijk gebruiksplan. Ook
adviseert het moderamen om in juni nog niet te starten met de kerkdiensten. Wel
stellen we voor om een uitzondering te maken voor zondag 21 juni. Op 21 juni is in
iedere gemeente een plaatselijke dienst ingeroosterd. Op deze datum kunnen de
plaatselijke gebruiksplannen gereed zijn. We kunnen deze zondag gebruiken als een
generale repetitie. En dan hopen we in juli, als alles goed gaat en er geen nieuwe
uitbraken zijn, te kunnen starten met de kerkdiensten volgens het dienstrooster.
Het moderamen heeft geconstateerd dat alleen de kerkgebouwen van ’s-Heer
Arendskerke en Nieuwdorp geschikt zijn voor federatiediensten zolang de 1,5 meter
afstand regel geldt. 12 juli is de federatiedienst in ’s-Heer Arendskerke, 26 juli in
Nieuwdorp. In Kerkwijzer wordt het rooster voor de komende zomer vermeld.
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Overleden
Op 29 april is overleden Catharina Laurina Meeusen-de Jonge. Nini Meeusen-de
Jonge was lid van de gemeente ’s-Heer Arendskerke. Zij woonde in Poelwijck. Ze is
85 jaar oud geworden. De afscheidsdienst is op 13 mei gehouden in Heinkenszand.
Op 30 april is overleden Margaretha Sophia Maria de Heer. Mevrouw de Heer was lid
van de gemeente ’s-Heer Arendskerke. Zij woonde in Poelwijck. Ze is 93 jaar oud
geworden. De afscheidsdienst is op 13 mei gehouden te Goes.
Moge hun gedachtenis tot zegen zijn.
Afscheid ambtsdrager
Met ingang van 27 april heeft Peter Feijtel, ouderling-kerkrentmeester in ’s-Heer
Arendskerke en voorzitter van de federatiekerkenraad, zijn functies neergelegd. Dit om
persoonlijke redenen. We zullen in een dienst afscheid van hem nemen als
ambtsdrager. Ook vanaf deze plaats danken wij hem voor de vele jaren waarin hij de
gemeente van ’s-Heer Arendskerke en de gemeenten van de federatie heeft gediend.
En wij wensen hem en zijn gezin Gods zegen toe.
Voorzitterschap federatiekerkenraad
Omdat we op weg zijn naar samenvoeging van onze gemeenten is het niet wenselijk
nu een voorzitter te zoeken buiten het huidige moderamen. Daarom heeft het
moderamen Marjo Wisse gevraagd het voorzitterschap over tot de samenvoeging van
de gemeenten. Dan komt er een nieuwe kerkenraad met een nieuwe voorzitter.
Jaarrekeningen
De jaarrekeningen van diaconie en kerkrentmeesters zijn klaar. Adri Rottier heeft een
samenvatting van de jaarrekeningen gemaakt. U kunt deze opvragen bij Adri Rottier,
e-mail: rovabo@zeelandnet.nl tel. nr.: 0610696086.
Plantjesmarkt ’s-Heer Arendskerke, van de diaconie
Zaterdag 25 april was er de actiedag t.b.v. Amecet. In verband met het coronavirus
was deze actiedag anders dan voorgaande jaren, niet in de kerk en alleen verkoop
van plantjes – stekjes en kruiden. De plantjes en stekjes werden verkocht vanuit 5
verschillende adressen. Natuurlijk was er de twijfel en onzekerheid, of deze keuze wel
een juiste beslissing was. Aan de inzet en het enthousiasme van de vrijwilligers zou
het niet liggen. Het was die dag mooi weer, het zonnetje scheen en de plantjes dag
werd een groot succes. We hebben met z’n allen voor €565,75 aan plantjes en stekjes
voor het goede doel verkocht. Een fantastisch bedrag, dat hadden we van tevoren niet
kunnen bedenken. Deze dag was niet mogelijk geweest zonder de medewerking van
onze vrijwilligers.
Hartelijk dank hiervoor!!!
Koffiedrinken Nieuwdorp
Nieuwdorp start woensdag 3 juni met de wekelijkse koffieochtenden in de kerk. Van
9.45 tot 11.00 uur bent u van harte welkom voor koffie en een praatje, uiteraard met
anderhalve meter afstand.
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Lintjesregen
Bij de jaarlijkse lintjesregen hebben Kees en Heleen de Vos uit ’s-Heer Arendskerke
een koninklijke onderscheiding ontvangen, onder andere voor hun werk voor de kerk.
Van harte gefeliciteerd!
Tenslotte
Met deze nieuwsbrief bent u weer een beetje op de hoogte van wat er gebeurt in de
federatie. We hopen elkaar snel weer te ontmoeten in de eredienst om daar met elkaar
God te zoeken, te vieren en elkaar te ontmoeten.
Vrede en alle goeds.
Namens de federatiekerkenraad,
Mathilde Meulensteen
Mathilde@Meulensteen.nl
0612380933
Marjo Wisse
m.j.wisse@kpnmail.nl
0113 561322
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