
Voorwoord 
 
 
Ook dit seizoen is er weer een gevarieerd aanbod van activiteiten 
vanuit Vier! – de vier protestantse kerken in noordoost Walcheren. 
Met een bezoek aan de Oud-Katholieke Kerk bijvoorbeeld, of een 
meditatieve strandwandeling, een avond over dementie of het 
bestuderen van een Bijbelboek. Daarnaast zijn er een aantal 
vertrouwde onderdelen die elk jaar weer terugkeren. Bij de ene 
activiteit gaat het om het verkennen en verdiepen van een thema. Bij 
andere activiteiten staat het samen iets doen voorop: een film kijken, 
een boek lezen, een fietstocht langs ‘sporen van gelove’ in Zeeland. 
 
Met dit programma hopen we tevens bij te dragen aan een stukje 
bezinning en reflectie op geloven en leven in een zich snel 
veranderende samenleving. Hoe verhoud je je als gelovig mens tot 
bepaalde ontwikkelingen in onze maatschappij? En wat valt er 
bijvoorbeeld te zeggen over thema’s als veiligheid en duurzaamheid? 
 
Iedereen is bij alle activiteiten welkom: doeners en denkers, gelovigen 
en zoekers, mensen meer of minder betrokken bij de kerk. Voorop 
staat de onderlinge ontmoeting, samen ontdekken, van elkaar leren. 
Een ontmoeting die wellicht ook kan verrassen en inspireren. 
 
Graag tot ziens! 
 
Met veel dank aan de werkgroep Kerk Xtra, 
ds. Petra van Oosten 
 

 
Het Christusmonogram in de naam van de werkgroep 

bestaat uit de Griekse letters X (chi) en P (roo). Het zijn 

de eerste twee letters van het woord Christus.  

 



 
Voorwoord 

Commissieleden 

Inhoud 

Adressen kerken/bijgebouwen 

 Activiteiten: Datum: 

1 Bijbelkring Nieuw Sandenburgh v.a. 3 september 

2 Gespreksgroep ds. Melse 

 Gespreksgroep 'Houvast' v.a. 4 oktober 

Gapinge/Veere v.a. 19 november 

Serooskerke v.a. 14 november 

Vrouwenpolder v.a. 6 november 

3 Bezoek Oud katholieke kerk 2 oktober 

4 Gemeente Groei Groep v.a. 18 oktober 

5 Groene kerken?? 18 oktober 

6 Boekbespreking 'Hoor nu mijn stem' 24 oktober 

7 Diagnose dementie : Wat nu? 5 november 

8 Film: Lion 23 november 

9 Adventskrans maken 28 november 

10 Evensong 9 december 

 

11 Film:  A hundred foot journey 11 januari 

12 Vrienden van De Hoop 16 januari 

13 Van heiligdom naar heilig boek 5 februari 

14 Boekbespreking 'Wees onzichtbaar' 13 februari 

15 Groot Veers Bijbelquiz 12 maart 

16 Boekbespreking 'Heilige strijd' 26 maart 

17 Film: La famille Bélier 5 april 

18 Bijbels koken: Pesach maaltijd 13 april 

19 Spirituele strandwandeling 7 mei 

20 Kloosterweekend 17, 18 en 19 mei 

21 Kerkenpadfietstocht   zomer 

 
Achterin het boekje vindt u de voor- opgave formulieren. 

 

 



Adressen kerken / bijgebouwen 

 
Gapinge: 
 

Torenkerk, hoek Dorpsstraat/Schotsehoek  
 
 
Serooskerke:  
 

Johanneskerk, Noordweg 3   tel. 591664 
   
Petruskerk, Ds. van Wouwestraat 41  tel. 592546 

 
 
Veere: 
 

Kleine Kerk, Kapellestraat 27   tel. 501436 
 
‘de Korenmaat’, Kerkstraat 6  
 
Nieuw-Sandenburgh, Sandenburghlaan 2 

 
 
Vrouwenpolder:  
 

Pelgrimskerk, Fort den Haakweg 4  tel. 593353 
 
‘de Ontmoeting’, Fort den Haakweg 2  tel. 593353 
 
 

e-mail commissie Kerk Xtra: kerkextra@gmail.com 
Kerk Xtra is een uitgave van 

de commissies Kerk Xtra 
van de Protestantse Gemeenten 

Gapinge, Serooskerke, Veere en Vrouwenpolder 

 

mailto:kerkextra@gmail.com


1.  Bijbelkring Nieuw Sandenburgh  

Ooit begonnen als een kring voor bewoners van het verzorgingshuis, 
houden we ook dit seizoen weer de Bijbelkring in Nieuw Sandenburgh. 
De plaats van de kring, “de Vissenkom” in Nieuw Sandenburgh, wil 
tegenwoordig niet meer zeggen dat de kring alleen toegankelijk is voor 
bewoners van Nieuw Sandenburgh. 
Iedereen die het interessant vindt om een half uurtje met een 
gedeelte van de Bijbel in de weer te wezen, is van harte welkom!  
Ook mensen van buiten Sandenburgh welkom! 
 
De gang van zaken is al die jaren,  
op uitdrukkelijk verzoek van de vaste kern deelnemers, hetzelfde 
gebleven: Een bijbel gedeelte wordt gelezen, daarop heb ik een 
commentaar geschreven en naar aanleiding 
daarvan gaan we met elkaar in gesprek. 
 
 
 
 
 
In principe elke eerste maandag van de maand. 
Uitzonderingen kunnen er zijn als die maandag op een tweede Paasdag 
of Pinksterdag valt. Of  als die maandag in een schoolvakantie valt, 
want dan schuiven we een week op. 
Tot ziens bij de Bijbelkring! 
 
Data:   1e maandag van de maand  

3 september, 1 oktober, 5 november, 3 december 2018 
7 januari, 4 februari, 4 maart, 1 april, 6 mei , 3 juni 2019 

Tijd:   10.45 tot 11.15 uur 
Plaats:   Nieuw-Sandenburgh, Veere 

Kleine vergaderzaal 2 ‘de Vissenkom’ 
Leiding:  Hans Soeting 
Contactpersoon: Hans Soeting 



2. Gespreksgroep ds. Melse, seizoen 2018/2019 

Het komende seizoen willen we op 'Houvast' de brief van Paulus aan de 
Filippenzen lezen; als ondersteuning gebruiken we het gespreksboekje van 
ds. Russcher.  
Op de andere 3 gespreksgroepen laten we ons leiden door het boekje van  
ds. P.L. de Jong getiteld 'Jezus en de mensen met geld'. Daarin behandeld hij 
8 gedeelten uit het Nieuwe Testament, vooral gelijkenissen uit Lucas. 
Nieuwe deelnemers zijn van harte welkom!! 
Leiding van alle groepen:  ds. Melse 

 
 

Gapinge/Veere:  
Data:    maandag 19 november, 17 december  
               21 januari, 25 februari, 25 maart 
Tijd:   19.45 tot 21.45 uur 
Plaats:   de Korenmaat, Veere 
Serooskerke:  
Data:   woensdag 14 november, 12 december  
               9 januari, 13 februari, 13 maart 
Tijd:   9.45 tot 11.45 uur 
Plaats:   consistorie Johanneskerk 
Vrouwenpolder:  
Data:    dinsdag 6 november, 27 november  
                15 januari, 5 februari, 5 maart  
Tijd:    19.45 tot 21.45 uur 
Plaats:  consistorie Pelgrimskerk  
Gespreksgroep ‘Houvast’: ± 30 tot 50 jarigen 
Data:   donderdag 4 oktober, 1 november  
           31 januari, 21 februari, 11 april, 16 mei 
Plaats:   Hotel Hof Christina, Liebertsweg 3 
Tijd:   20.00 tot 22.00 uur 
Contactpersoon:  Elma van Rossum, tel. 593253 



3. Bezoek Oud-Katholieke Kerk  

 

In het kader van onze jaarlijkse bezoeken aan een andere 
geloofsgemeenschap staat deze keer de Oud Katholieke Kerk op het 
programma.  
 
De Oud Katholieke Kerk is gevestigd in de voormalige Lutherse Kerk 
aan de Zuidsingel nr. 70 in Middelburg.  
 

 
 
De Oud-Katholieke Kerk is een 
katholieke kerk, los van het centrale 
gezag in Rome, die het geloof op een 
eigentijdse manier wil vormgeven 
zonder los te staan van het verleden. 
Wij willen een kerk zijn waar mensen 
God kunnen ontmoeten. Waar zij de 
boodschap van Jezus Christus 
kunnen horen.  
Een kerk waar gelovigen en 
zoekenden elkaar vinden, waar 
mensen omzien naar elkaar en waar 
hun gaven tot hun recht kunnen komen. 
 

 

Datum:  dinsdag 2 oktober 2018 
Tijd:   20.00 uur 
Plaats:   Oud Katholieke Kerk – Middelburg   
Leiding:  Remco Robinson   
Contactpersoon: Han Lobbezoo 

http://www.okkn.nl/


4. Gemeente Groei Groep 

‘Sterk en moedig als Jozua! 

Binnengaan in het beloofde land!’ 

Jozua kreeg de opdracht Kanaän binnen te trekken. Maar daar 
beginnen de verhalen over Jozua niet mee. Als jonge man liep hij 
‘stage’ bij Mozes en leerde het belangrijkste wat hij nodig had. 
 

Waar haal je je kracht vandaan? 

Het land van de belofte binnengaan kunnen we alleen door Jezus en de 
kracht van Zijn Geest. Door daar vanuit te leven kunnen we slagen in 
het leven. 
Hierover willen we met elkaar in gesprek gaan. Door de verhalen over 
Jozua te lezen uit het Oude testament, maar ook door te kijken naar 
hetgeen het Evangelie ons aanreikt in het Nieuwe Testament. 
Zo willen we elkaar bemoedigen en mogen we achter Jezus aangaan, 

terwijl wij leven in een zeer verwarrende tijd. 

Als leidraad gebruiken we het materiaal van het Evangelisch 
Werkverband. Op zes avonden willen we met elkaar in gesprek zijn. 
Dit jaar zijn de ontmoetingen opnieuw op de donderavond, drie keer in 
dit jaar en drie keer in het nieuwe jaar. De avonden worden geleid 
door Bert Fluit. 
 

 
 
Data:    18 oktober; 15 november; 13 december;  
   17 januari; 14 februari en 14 maart 
Tijd:    19.30 – 21.30 uur 
Plaats:   Consistorie Pelgrimskerk in Vrouwenpolder.  
Leiding:   Bert Fluit 



5.  Groene kerken?? 
 
Je hoeft maar een krant te lezen of het journaal te bekijken om 
bevestiging te krijgen dat er wel wat aan het klimaatvraagstuk moet 
gebeuren. En je verbazen over het weer helpt ook om het urgentie-
gevoel te verhogen. We moeten dus vergroenen. Kerkgebouwen en 
mensengedrag. En dus is er de beweging van “Groene Kerken’.  
Moskeeën doen ook mee. Daar gaan we wat van laten zien. De 
achtergronden en ‘Tips en Weetjes’.  Gelukkig zijn oude dorpskerken 
duurzaam van zichzelf: de daarin opgeslagen materialen en energie-
inhoud hebben de eeuwen getrotseerd!  
 

Er zullen ook vragen aan de orde komen hoe het komt dat onze 
omgang met natuur, milieu, klimaat, zeg maar: onze Schepping, nogal 
moeizaam lijkt. In de jaren ’70 was ‘Nieuwe Levensstijl’ niet bijster 
succesvol, in de jaren 80/90 was het onderdeel ‘Heelheid van de 
Schepping’  in het Conciliair Proces in feite het ondergeschoven kind.  
Kerken waren succesvol in de zorg voor de naaste. Denk maar aan 
ziekenhuizen, ouderenzorg en zo meer. In de Vredesbeweging werd en 
wordt veel geïnvesteerd. Zending werd ontwikkelingswerk en 
naderhand kerk in Actie. Maar natuur en milieu?  
 

Over dertig jaar ziet onze energievoorziening er totaal anders uit, 
bedrijven gebruiken andere grondstoffen, we vervoeren ons anders  
dan nu, onze huizen worden anders verwarmd. Laten we dat aan de 
overheid en bedrijven?  Kijken we ook wie of wat daarbij in de knel 
komt? Kunnen we nieuwe inhoud geven aan die oude opdracht om ‘te 
Bouwen en te Bewaren’?  
 

Een avond met veel vragen, veel ruimte voor gesprek en zonder zedepreek.  

Datum:   donderdag 18 oktober 2018 
Tijd:   19.30 – 21.30 uur 
Plaats:    Petruskerk, Serooskerke 
Leiding:  Marten Wiersma 
Contactpersoon: Marijke Huijsman 



6. Boek: ‘Hoor nu mijn stem’ van Franca Treur 
Prometheus 2017 
 
Schrijfster Franca Treur is afkomstig uit Meliskerke en gelovig 
opgevoed binnen de Gereformeerde Gemeente.  Zij is bekend 
geworden met haar debuutroman: “Dorsvloer vol confetti”. Ook deze 
nieuwe roman speelt zich af in een bevindelijk gereformeerd milieu.  
 
De hoofdpersoon Ina groeit op bij twee oudtantes en haar opa. Als 
kind verlangt ze ernaar net als haar tante Ma bekeerd te worden en 
uitverkozen te zijn.  
In haar volwassenheid heeft zij zich 
ontworsteld aan het geloof uit haar jeugd. 
Maar als een van haar tantes ernstig ziek 
wordt en ze voor een tijdje terugkeert naar  
de plek waar zij opgroeide, wordt ze hier 
weer opnieuw bij bepaald.  
 
 
 
 
 
 
 
Na een korte inleiding gaan we met elkaar in gesprek over het boek en 
de vragen die het bij jezelf oproept. Daarom wordt van alle 
deelnemers gevraagd het boek vooraf gelezen te hebben én een korte 
passage uit te kiezen die je graag wilt inbrengen tijdens deze avond. 
 
 
Datum:   woensdag 24 oktober 2018 
Tijd:   19.30 – 21.30 uur 
Plaats:    Petruskerk, Serooskerke 
Leiding:  ds. Petra van Oosten 
Contactpersoon: Marijke Huijsman 



7. Diagnose dementie : Wat nu? 
 
Op dit moment is dementie veel in de publiciteit. De provincie Zeeland 
is vorig jaar het project Dementievriendelijk Zeeland  gestart met het 
doel de kwaliteit van leven van  thuiswonende mensen met dementie 
te verbeteren.  Een prachtig initiatief om de zorg en ondersteuning die 
mensen met dementie nodig hebben beter op elkaar en hun 
persoonlijke leefwereld af te stemmen.  
 
Wat houdt dementie in. Is er al sprake van dementie als u vergeetachtig 

wordt?  Wat komt er op u af als de diagnose gesteld is, wat zijn de 
symptomen van de verschillende vormen van dementie en welke hulp 
en ondersteuning is er allemaal mogelijk als dit u overkomt.  
 
 
Het zijn allemaal vragen waarover 
Rensche Wijnstra, u, tijdens deze avond 
vanuit haar kennis en ervaring informatie 
kan geven.  
 
 
 
De huidige functie van Rensche Wijnstra is Casemanager dementie bij 
Zeeuwse Zorgschakels wat inhoudt dat zij mensen met dementie en 
hun mantelzorgers/familie begeleid vanaf de diagnose tot eventuele 
opname in verpleeghuis. Vanaf 1976 heeft zij diverse functies bekleed 
in de verpleeghuiszorg op psychogeriatrische afdelingen en is zij 
jarenlang lid geweest van de werkgroep Alzheimer Café de Bevelanden 
in Goes.  
 
Datum   maandag 5 november 2017  
Tijd   19.30 – 21.30 uur 
Plaats:   Petruskerk, Serooskerke 
Leiding  Rensche Wijnstra 
Contactpersoon Marijke Huijsman 



8. Film: Lion 

We gaan dit seizoen voor een paar echte feel good movies. De eerste is 
gebaseerd op een waar gebeurd verhaal, “een vreemder dan fictie” 
film.  

Lion is  het verhaal van de Indiase jongen Saroo Brierley. Als 5-jarig 
jongetje komt hij per ongeluk terecht op een trein die hem duizenden 
kilometers door India voert; ver weg van zijn thuis en familie.  
De kleine Saroo heeft geen idee waar hij is of waar hij vandaan komt. 
 
Na wekenlang in zijn eentje te overleven in de ruige straten van 
Calcutta wordt de jongen opgenomen in een weeshuis en uiteindelijk 
geadopteerd door een Australisch echtpaar. Door een samenloop van 
omstandigheden, gaat Saroo op zijn 
30ste op zoek naar de plek waar hij 
jaren geleden zijn familie kwijtraakte. 
Slechts gewapend met Google Earth 
en zijn vroegste jeugdherinneringen 
bekijkt hij elke avond urenlang de 
spoorlijnen die naar Calcutta leiden, 
totdat hij na een jaar dat ene station 
denkt te herkennen. Hij vertrekt naar India in de hoop zijn familie terug 
te vinden. 
 
Lion is de verfilming van de bestseller “Mijn lange weg naar huis”. De 
verfilming kent een sterrencast waaronder (Oscar winnares) Nicole 
Kidman, (Oscar genomineerde) Roony Mara, Dev Patel en David 
Wenham. 

 

Datum   vrijdag 23 november 2018 
Tijd   20.00 tot 22.00 uur 
Plaats   Petruskerk, Serooskerke 
Leiding  Leny en Izaäk Geschiere 
Contactpersoon Han Lobbezoo 



9. Adventskrans 

Het woord 'advent' is afkomstig van het Latijnse woord adventus, 
komst. 
In de Adventstijd bereiden we ons voor op de komst, de geboorte 
van Jezus, het licht van de wereld.  
De adventskrans is rond en symboliseert de aarde, heel de wereld. Hij 
staat ook voor het terugkomen van de jaargetijden. De vier kaarsen op 
de krans geven niet alleen de vier weken van voorbereiding aan, maar 
ook de vier windstreken noord, zuid, oost en west. 
Op de eerste zondag van Advent 2 december wordt de eerste kaars 
aangestoken.  
 
 
Elke volgende zondag 
komt er eentje bij.  
De kaarsen staan 
symbool voor het 
komende Licht. 
 

 

 

 
Kransen en binddraad zijn aanwezig, neemt u zelf groen, kaarsen en 
versieringen mee. 
 
 
Datum:   woensdag 28 november 
Tijd:    14.00 tot 16.00 uur 
    19.00 tot 21.00 uur  
Plaats:    de Korenmaat, Veere 
Leiding:   Heleen Boone 
Contactpersoon:  Heleen Boone 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Jezus_(traditioneel-christelijk_benaderd)


10. Evensong 
 

Al vele jaren wordt er in de Adventstijd een zo origineel mogelijke 
“Evensong”  georganiseerd. 
Voor wie nog niet eerder een Evensong meemaakte zoals wij die 
vieren, hieronder een korte omschrijving: 
 
De dienst is geheel in het Engels. We lezen teksten zoals die ook in de 
Anglicaanse traditie in de evensong met Lessons and Carols worden 
gelezen… Ook de liederen stammen uit die traditie en zijn bij veel 
mensen overbekend in de meeste gevallen. 
De opstelling van de stoelen is ook “Anglicaans” dus aan weerszijden 
van een gangpad, naar elkaar toe gekeerd. 
 
Van harte nodigen wij u uit om met een groeiende groep 
belangstellenden ook dit jaar weer de Evensong met ons mee te 
vieren. 
 

 
 
 
Datum:  zondag 9 december 2018 
Tijd:   19.30 tot 21.00 uur  
Plaats:   Torenkerk, Gapinge  
Leiding:  Hans Soeting 
Contactpersoon: Hans Soeting  



11. Film:  A hundred foot journey. 
 
Vorig seizoen hebben we het voor het eerst georganiseerd: elkaar 
ontmoeten, lekker eten en een mooie film zien. Dat viel bij velen in de smaak 
en de aanwezigen vroegen dan ook om een herhalingsrecept. Dat is niet 
moeilijk. Iedereen die zich voor deze film opgeeft, brengt een aantal lekkere 
hapjes mee of iets te drinken zodat we er met zijn allen een feestmaaltijd van 
kunnen maken.  
En dan nu de film. Wij hebben genoten van dit lichtvoetige drama, waarin de 
liefde voor heerlijk eten het Leitmotief is in een verhaal waar cultuur-
verschillen, ambitie en koppigheid uiteindelijk eendracht tussen mensen niet 
in de weg staan. Helen Mirren levert - naast de overige hoofdpersonen van 
het verhaal - een topprestatie als eigenaresse van een sterrenrestaurant, 
waartegenover een Indisch 
restaurant zich vestigt.  
De vooroordelen over en weer 
laten zich raden, en fikse 
ergernissen steken de kop op. 
Maar goede smaak - om maar in 
het thema van de film te spreken - 
laat zich niet verloochenen en 
slecht de barrières. 
 
 
Programma: 
18.45 uur  inloop met meegebrachte spijzen en dranken.  

De kerk zorgt voor water, koffie, thee. 
19.00 uur gezamenlijke maaltijd 
19.45 uur start film 
20.30 uur pauze met koffie en thee 
22.00 uur nabetrachting (en inpakken van de restjes) 
 

Datum:  vrijdag 11 januari 2019 
Tijd:   20.00 tot 22.00 uur 
Plaats:   Petruskerk, Serooskerke 
Leiding:  Leny en Izaäk Geschiere 
Contactpersoon: Han Lobbezoo  



12. Vrienden van De Hoop 

 
Dagelijks worden door de media het leed en de nood in de wereld, ver 
weg en dichtbij, zichtbaar gemaakt. Maar er is ook minder zichtbare 
nood, heel dichtbij. 
Denk eens aan die man die geen controle meer heeft over hoeveel 
alcohol hij drinkt. Hij wil wel minder drinken – of liever nog: hij wil 
stoppen! – maar het lukt hem niet. Keer op keer stranden de pogingen 
die hij doet. Hij weet dat hij hulp nodig heeft. 
Denk aan die vrouw die in psychische nood is. Een depressie heeft grip 
op haar gekregen. Bij het wakker worden is de dag al bijna te veel voor 
haar. Haar geloof in God begint ze kwijt te raken. Hij lijkt zo eindeloos 
ver weg… 
Denk aan al die mensen die op straat zwerven, die hele dagen 
rondhangen en geen vooruitzicht hebben. Sommigen zijn verslaafd, 
anderen erg in de war.  
De Hoop wil er zijn voor deze mensen. De Hoop wil ze laten weten dat 
zij geen hopeloze gevallen zijn en dat ze met Gods hulp een ander 
bestaan kunnen leiden. Ze worden opgevangen in inloophuizen of 
krijgen een behandeling.  
We hebben een medewerker van deze stichting bereid gevonden een 
presentatie te geven. Tevens krijgen we een levensverhaal van een (ex) 
cliënt te horen. 

 

 
Datum:   woensdag 16 januari 2019 
Tijd:    20.00 tot 22.00 uur  
Plaats:    De Ontmoeting, Vrouwenpolder 
Leiding:   Maarten Ouweneel 
Contactpersoon:  Elly Wisse 



 
13.   Van heiligdom naar heilig boek 

In het oude Israël vereerde men God in de tempel. Het liefst een keer 
per jaar bezocht een gelovige Jood de stad Jeruzalem. In hun 
godsdienstige beleving werden gelovigen bijgestaan door priesters. Zij 
stonden in hoog aanzien.  
Nadat de tempel was verwoest, zochten de Joodse ballingen naar 
andere vormen om hun geloof te vieren. Ze deden dat in een 
eerbiedige omgang met teksten die van God spreken. Soms deden 
mens zich letterlijk tegoed aan het geschreven woord.  
Joodse mensen kwamen nu bijeen in synagogen. Niet langer het altaar 
maar de lessenaar stond daar centraal. Daarmee werden 
schriftgeleerden belangrijke geestelijke leiders.  
De behoefte aan heilige teksten groeide en zo ontstond de Joodse 
Bijbel, te vergelijken met het z.g. Oude Testament uit de christelijke 
Bijbel. Er bestaan verschillen in de volgorde van teksten.  
Over de groei van de Bijbel, de inhoud en de vorm ervan èn over de 
waardering van het heilig boek zal het deze avond gaan. Zo komen we 
ook dichter bij “onze eigen Bijbel”.  
 

 
 
Datum:   5 februari 2019  
Tijd:    19.30 uur  
Plaats:   De Torenkerk, Gapinge  
Leiding:  ds. Gertjan Smit 
Contactpersoon: Han Lobbezoo 



 
14.   Boekbespreking Wees onzichtbaar van Murat Isik 

 
Wees onzichtbaar is een veelgeprezen roman over migranten, die het 
verhaal vertelt van het Turkse jongetje Metin die in 1982 met zijn 
familie naar Nederland komt en opgroeit in de verloederde Bijlmer.  
Kwetsbaar is hij door vernederingen thuis, met een vaak gewelddadige 
vader. Metins speelterrein is de Bijlmer waar hij voetbalt met zijn 
vriendjes. Op de middelbare school wordt hij gepest. Door schade en 
schande leert hij dat het geen oplossing is als je je onzichtbaar maakt.  
 
Wees onzichtbaar is een dik boek,  
maar het is vlot geschreven en leest 
gemakkelijk. Het is de bedoeling het  
boek van tevoren te lezen.  
We gaan aan de hand van enkele vragen  
of opdrachten met elkaar in gesprek over 
wat ons raakt of opvalt in dit boek als het 
gaat over onder andere familie, pesten, 
verschillende culturen. Al pratend kun je  
ook dingen ontdekken die jou nog niet 
opgevallen waren.  
 
 
Als het kan, wilt u uw favoriete passage voorlezen? Dat kan zijn een 
grappig, ontroerend of treffend stukje dat u opgevallen is. Wij hopen 
op een interessante en leerzame avond. 
 
 
Datum:  woensdag 13 februari 2019  
Tijd:   19.30 – 21.30 uur 
Plaats:   Petruskerk, Serooskerke 
Leiding:  Mineke de Visser 
Contactpersoon: Marijke Huijsman 



15. Groot Veers Bijbelquiz  

 

De bijbelquiz staat dit jaar ook weer op ons programma en zal dit jaar 

worden gehouden op dinsdag 12 maart. We nodigen u en jullie weer 

van harte uit om in een gezellige open sfeer je kennis te testen van het 

meest gelezen  boek ter wereld: de bijbel.  

In de vorm van een PowerPoint presentatie met meerkeuze vragen 

verluchtigd met filmpjes worden allerlei verhalen opnieuw belicht .  

Durf je de confrontatie met jezelf en met ander aan, kom dan naar 

deze avond en ervaar wat je (nog) weet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Datum:   12 maart 2019 
Tijd:    20.00 – 22.00 uur 
Plaats:   Petruskerk, Serooskerke 
Leiding:   Han Lobbezoo  
Contactpersoon:  Han Lobbezoo  



16. Boek: ’ Heilige strijd’ 
 
Het verlangen naar veiligheid en het einde van het kwaad. 
Beatrice de Graaf. Boekencentrum 2017 
 
Beatrice de Graaf is hoogleraar en expert op het gebied van 
terrorisme. Ze schreef dit boek in opdracht van de Protestantse Kerk in 
Nederland en verbindt hierin haar geloof met haar vakgebied.  
Het boek is het verslag van een zoektocht  
naar een theologische visie op geweld,  
het kwaad en onze veiligheid.  
Het biedt daarmee een belangrijke 
aanvulling op het hedendaags publieke 
debat over veiligheid dat vooral beheerst 
wordt door angst.   
 
 
 
Tijdens deze avond zal er een inleiding 
gegeven worden over het boek en gaan we 
aan de hand van de visie van de Graaf met 
elkaar in gesprek. Het is aan te bevelen om 
het boek vooraf gelezen te hebben. 
 
 
 
 
 
 
Datum:   26 maart 2019  
Tijd:    19.30 – 21.30 uur 
Plaats:   De Ontmoeting, Vrouwenpolder 
Leiding:  ds. Petra van Oosten 
Contactpersoon:  Han Lobbezoo 



17.   Film: La famille Bélier 

Met deze film gaan we de boer op. We maken kennis met Paula, een 
boerendochter, die een bijzondere positie heeft in het gezin waarin ze 
opgroeit. Haar broertje en haar ouders zijn namelijk doof, terwijl zij als enige 
gewoon kan horen. Dat maakt dat ze in veel gevallen de verbindingslijn met 
de buitenwereld vormt. Ze moet mee op doktersbezoek, telefoneert naar 
leveranciers, vertaalt wat er op televisie gezegd wordt en helpt mee bij het 
verkopen van de eigengemaakte kaas op de markt. 
En dan blijkt dat ze ook nog eens prachtig kan zingen. Dat opent de weg naar 
een auditie voor een zangopleiding in Parijs. De botsing tussen de doofheid 
van haar familie en haar onvermoede talent voor zingen vormt het 
hoofdthema van deze, soms komische, dramafilm. Zal de familie van Paula 
haar wel begrijpen als ze haar niet horen? En ligt haar plaats niet eigenlijk op 
de boerderij?  
 
 

 
 
 
 

Datum:  vrijdag 5 april 2019 
Tijd:   20.00 tot 22.00 uur 
Plaats:   Petruskerk, Serooskerke 
Leiding:  Leny en Izaäk Geschiere 
Contactpersoon: Han Lobbezoo 



18.  Pesachmaaltijd 

Pesach begint met de Sederavond. Aan een feestelijk gedekte 
tafel wordt er tijdens de maaltijd uit de Haggadah (= vertelling) 
gelezen. Het jongste kind stelt vader 4 vragen die allen betrekking 
hebben op de rituelen van de maaltijd. Al lezend in de Haggadah komt 
de volgorde van de rituele onderdelen vanzelf aan de orde. Geen 
brood maar Matzes zijn onderdeel van deze maaltijd. Er worden 6 
speciale gerechtjes gegeten in een bepaalde volgorde die allemaal 
herinneren aan de Joodse slavernij in en de uittocht uit Egypte. Daarbij 
worden er, ook weer in een speciale volgorde 4 glazen 
wijn geschonken en gedronken (een klein slokje is ook voldoende en 
druivensap mag ook) die allemaal een speciale betekenis hebben.  
 
's middags gaan we koken en alles klaar maken voor de maaltijd, 
daarna  eten we met elkaar. U kunt meehelpen met koken, maar ook 
aanschuiven om 18.00 uur. 
 

 

Datum:   zaterdag 13 april 2019                                    
Tijd:                14.00 uur gaan we aan de slag; 
                            rond 18.00 uur gaan we eten  

Plaats:    de Korenmaat in Veere 
Contactpersoon:  Heleen Boone 
Kosten:   we delen de kosten, afhankelijk van het aantal 
   personen niet hoger dan € 12,50 p.p. 

http://www.shalomvoorisrael.nl/Tafelkleden
http://www.shalomvoorisrael.nl/Tafelkleden


19.  Spirituele strandwandeling 
 
Ook dit jaar gaan wij weer van de natuur genieten.                                            
Deze keer geen bos en duin, maar een wandeling over het strand.             
Genieten van zon, zee en zand.                                                                                   
De wandeling begint op het parkeerterrein tegenover Uitspanning 
Oranjezon. Via het pad door het natuurgebied Oranjezon lopen we 
naar het strand. Daar aangekomen gaat de wandeling richting 
Vrouwenpolder. Halverwege staat de koffie en thee klaar. Onderweg 
zullen er gedichten en teksten uit de bijbel, die betrekking hebben op 
het strand en de zee, voorgelezen worden. Heb je zelf een mooi 
gedicht, neem het gerust mee. 
 
 

 

 
 
Datum:  Dinsdag 7 mei 2019 
Tijd:   19.30 uur 
Plaats:   Parkeerterrein Uitspanning Oranjezon,    
   Vrouwenpolder ( denk aan parkeergeld ) 
Leiding:  Elly Wisse    
Contactpersoon:  Elly Wisse    

 



20.  Kloosterweekend  
 

Ons kloosterweekend brengt ons deze keer weer naar Abdij 
Koningsoord in Oosterbeek. 
 
Wij zijn uitgenodigd om in 
het midden van de 
zusters enkele dagen te 
verblijven in het 
gastenhuis. Dit huis staat 
open voor iedereen die 
verlangt om in een 
omgeving van stilte en 
afzondering tot zichzelf te 
komen, tot die innerlijke 
ruimte waar het Leven je verwelkomt.  
Het ritme van het getijdengebed en de eucharistie, waartoe gasten 
vriendelijk uitgenodigd worden, is een bron van inspiratie, kracht en 
verbondenheid. 
 

We hebben een optie voor 16 personen. Eind september moeten we 
definitief boeken. Vol = vol. De kosten voor dit weekend bedragen  
€ 90,00. De gasten kunnen eigen bad- en bedlinnen meebrengen (de 
bedden zijn voorzien van een dekbed). Voor het huren van bad- en 
 bedlinnen wordt  € 7,50 gevraagd. 
 

 

Datum:   17, 18 en 19 mei 2019  
Plaats:   Koningsoord, Oosterbeek 
Leiding:  ds. Petra van Oosten    
Contactpersoon:  Han Lobbezoo 
 



21.  Kerkenpadfietstocht 

 

Ook dit jaar gaan we weer fietsen, in 2002 zijn we begonnen met de 
eerste  fietstocht en zo hebben we al vele kerken bezocht. 
 
Deze keer gaan we naar een bijzondere kerk, de strandkerk in Dishoek. 

In de jaren vijftig van de vorige eeuw is met de opkomst van het 
toerisme in Zeeland het katholieke toeristenpastoraat ontstaan. In 
Dishoek is de Emmauskerk, die aanvankelijk de St. Michaëlskerk werd 
genoemd, in 1964 in gebruik genomen. 
 
De kerk is vlak achter de duinen gesitueerd aan de Westerscheldelaan 

 

 

Deelname is gratis, wel graag vooraf opgeven of u meegaat. 

De exacte datum, tijd en het programma van de fietstocht worden later 
bekend gemaakt. 
U fietst toch (ook) weer mee? 
 
Datum:   een zondag in 2019 
Contactpersonen:  Heleen Boone en Elly Wisse  



Aanmeldingsformulier Kerk Xtra 

1 persoon per formulier 

 Activiteiten: Datum:  

1 Bijbelkring Nieuw Sandenburgh v.a. 3 september  

2 Gespreksgroep ds. Melse  

 Gespreksgroep 'Houvast' v.a. 4 oktober  

Gapinge/Veere v.a. 19 november  

Serooskerke v.a. 14 november  

Vrouwenpolder v.a. 6 november  

3 Bezoek Oud katholieke kerk 2 oktober  

4 Gemeente Groei Groep v.a. 18 oktober  

5 Groene kerken?? 18 oktober  

6 Boekbespreking 'Hoor nu mijn stem' 24 oktober  

7 Diagnose dementie : Wat nu? 5 november  

8 Film: Lion 23 november  

9 Adventskrans maken 14.00 uur 28 november  

Adventskrans maken 19.00 uur 28 november  

10 Evensong 9 december  

 

11 Film:  A hundred foot journey 11 januari  

12 Vrienden van De Hoop 16 januari  

13 Van heiligdom naar heilig boek 5 februari  

14 Boekbespreking 'Wees onzichtbaar' 13 februari  

15 Groot Veers Bijbelquiz 12 maart  

16 Boekbespreking 'Heilige strijd' 26 maart  

17 Film: La famille Bélier 5 april  

18 Bijbels koken: Pesach maaltijd: 
Koken om 14.00 uur 

13 april  

 Eten om 18.00 uur 13 april  

19 Spirituele strandwandeling 7 mei  

20 Kloosterweekend 17, 18 en 19 mei  

21 Kerkenpadfietstocht   zomer  

 



Voorinschrijvingen graag inleveren voor 22 september 2018, 

daarna is inschrijven mogelijk tot een week voor de datum 

van een activiteit 

1 briefje per persoon 

 

 

Briefjes kunnen worden ingeleverd bij : 

 

─ Heleen Boone, van Bourgondielaan 42, 4351NS Veere 

Of per mail:  kerkextra@gmail.com 

 

 

Naam: ___________________________________________ 

Adres: ___________________________________________ 

Woonplaats: ______________________________________ 

Tel. nr: ___________________________________________ 

e-mail: 

mailto:kerkextra@gmail.com

