
Voorwoord. 
 
Voor u ligt het boekje van Kerk Xtra 2019/2010 met maar liefst twintig 
vorming en toerustingactiviteiten voor deze komende winterperiode 
van onze vier protestantse gemeenten.  
Twintig zeer gevarieerde activiteiten waar we elkaar mogen 
ontmoeten, waar we gevormd worden en toegerust worden.  
Maar ja, waarom zou je jezelf laten vormen en laten toerusten?  
We gaan toch zondags naar de kerk, we kunnen zelf wel uit de bijbel 
lezen of een dagboekje er op naslaan of naar “Nederland zingt” 
luisteren of op internet zoeken naar een diepere geloofsbetekenis.  
Ja dat kan allemaal maar in hoeverre ben je dan zelf echt onderdeel 
van het proces van vormen en toerusten?  
In de tijd van de bijbel leerde men met elkaar, aan elkaar en door 
elkaar, je was zelf actief deelnemer aan het vorming en toerusting 
proces, jij had daarin ook zelf een stuk inbreng, niet alleen voor jouw 
eigen vorming en toerusting maar ook voor dat van de ander.  
Dat is best wel een aspect wat even moet wennen, wij zijn niet 
gewoon om openlijk over onze beleving van bepaalde geloofsaspecten 
te spreken, we horen vaak aan, wat een ander (predikant/voorganger) 
ons vertelt.  
In de bijbel zien we dat Jezus heel regelmatig zijn toehoorders betrekt 
in het verhaal.  
Hij stelt vragen aan zijn discipelen met betrekking tot bepaalde 
gebeurtenissen, mensen stellen vragen aan Hem en door het wegen 
van bepaalde gevoelens en gedachten ontstaat er dan verdieping. 
Daar gaat het om bij Kerk Xtra, dat je door dit gevarieerde programma 
je eigen geloofsbeleving verdiept en daardoor ook kunt groeien in je 
geloof. We hopen, dat we op die manier elkaar mogen ontmoeten 
rondom actuele thema’s van ons bestaan en wanneer het met ons 
bestaan te maken heeft, dan heeft het ook altijd met ons geloof te 
maken want wij zijn kerk in de wereld. Hier in deze wereld, in ons 
bestaan, moet het geloof handen en voeten krijgen en de activiteiten 
van Kerk Xtra kunnen daar vast bij helpen. 
 



 
 
 

 
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.  

 
 
 
 
 
 
 

Op de laatste pagina van dit boekje vindt u de (voor-) opgave formulieren. 

Voorinschrijvingen graag inleveren voor 15 september 2019 

 
 

Aanmelden voor een activiteit kan daarna tot twee weken voor de aanvang 
van de activiteit. 

 

 
 
 
 

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 
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Voorwoord 

 

Inhoud 

 

 Activiteiten: Datum: 

1 Bijbelkring Nieuw Sandenburgh v.a. 2 september 

2 Slaapkamergeheimen v.a. 24 september 

3 Op reis met Dietrich Bonhoeffer 
Reis 15 t/m 19 april 2020 

Infoavond 1 oktober 
 

4 Gespreksgroep ds. Melse 
Gespreksgroep 'Houvast' v.a. 3 oktober 

Gapinge/Veere v.a. 25 november 

Serooskerke v.a. 13 november 

Vrouwenpolder v.a. 5 november 

5 Een reis  met Etty Hillesum 11 oktober 

6 Je eigen afscheid 22 oktober 

7 Gemeente Groei Groep v.a. 24 oktober 

8 Film: Das Schweigende Klassenzimmer 1 november 

9 Boekbespreking: Wie is mijn naaste? 5 november 

10 Rouw en rouwverwerking 18 november 

11 Kerstzangavond 15 december 

 

12 De verschuiving van de religieuze 
beleving 

14 januari 

13 Film: Tramontane 7 februari 

14 Grondwoorden uit de bijbel 20 februari 

15 Groot Veers Bijbelquiz 3 maart 

16 Boekbespreking: De trooster 24 maart 

17 Dietrich Bonhoeffer: Gedichten en 
gebeden in gevangenschap 

31 maart 

18 Bezoek aan Messias belijdende kerk 1 april 

19 Film: I,  Daniel Blake 1 mei 

20 Spirituele wandeling over de wallen  14 mei 

21 Kerkenpadfietstocht zomer 



1.  Bijbelkring Nieuw Sandenburgh  

 

Traditiegetrouw is er elke eerste maandag van de maand de 

Bijbelkring. Deze wordt geleid door de pastoraal werker namens de in 

“Vier” samen werkende gemeenten: Hans Soeting. 

Deze Bijbelkring wordt gehouden in “de Vissenkom” in Nieuw- 

Sandenburgh.  

In het enkele geval dat deze ruimte voor andere doeleinden in gebruik 

is, hebben wij de verzekering dat er een andere geschikte ruimte voor 

ons ter beschikking zal staan. 

De Bijbelkring begint “na het 2e kopje koffie”. Dit betekent in de 

praktijk zo rond kwart voor elf. 

Het duurt maximaal een half uur. 

De plaats van de kring,  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! 
 
Tot ziens bij de Bijbelkring! 
 
 
 

Data:   1e maandag van de maand  
2 september, 7 oktober, 4 november, 2 december 2019 
6 januari, 3 februari, 2 maart, 6 april, 4 mei , 8 juni 2020 

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

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



2. Slaapkamergeheimen 

 Liefde en seksualiteit in Bijbelse verhalen 
 

Bijbelse verhalen kun je op verschillende manieren lezen. In deze drie 
avonden doen we dat onder de invalshoek van liefde en seksualiteit. 
Hoe verhouden Bijbelse mannen en vrouwen zich tot elkaar? Welke rol 
speelt seksualiteit daarbij? Hoe kijken we hier vanuit moderne visies 
op man-vrouwverhoudingen tegenaan? Elke avond nemen we een 
ander Bijbelverhaal als uitgangspunt voor verdieping en gesprek. Zo 
hebben we het over de rivaliteit tussen de vrouwen van Jakob, Davids 
verlangen naar Batseba en Ruth en Boaz op de dorsvloer. 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
Data:  
dinsdag 24 september o.l.v. Bert Fluit, 'de Ontmoeting', Vrouwenpolder 
dinsdag 8 oktober o.l.v. Jouke Droogsma, 'de Korenmaat', Veere 
dinsdag12 november o.l.v. Petra van Oosten, Petruskerk, Serooskerke 
Tijd:   19.30 uur 
Contactpersoon: Han Lobbezoo 



3. Op reis met Dietrich Bonhoeffer 

 Een vijfdaagse reis naar Berlijn 
 

Het leven van de Duitse theoloog, predikant en verzetsstrijder Dietrich 
Bonhoeffer (1906-1945) speelde zich grotendeels af in Berlijn. Tijdens 
het naziregime woonde, studeerde, doceerde en preekte hij in deze 
stad. We verdiepen ons in het leven en denken van Bonhoeffer en 
bezoeken een aantal plaatsen die zijn leven en het Berlijn ten tijde van 
de Tweede Wereldoorlog markeren. Zo bezoeken we onder andere het 
Bonhoeffer-haus, Topographie des Terrors en het Holocaust Memorial. 
Daarnaast is er ook ruimte in het programma om andere 
gedenkwaardige plekken in Berlijn te bezichtigen. 
 
Informatieavond:  1 oktober 2019  om 19.30 uur  
Plaats:   Petruskerk, Serooskerke 
Het bezoeken van deze avond verplicht nog niet tot deelname aan de reis. 
 

  Holocaust Memorial 
 

Reisdatum:   15 t/m 19 april 2020 
Prijsindicatie:  717 euro, minimumdeelname: 20 personen 
Dit is inclusief vervoer per touringcar, verblijf in een driesterrenhotel in 
het centrum van Berlijn, incl. ontbijt en diner, Nederlands sprekende 
gids en vervoer in Berlijn, excursie- en entreegelden.  
Exclusief toeslag 1- persoonskamer van 125 euro. 
Begeleiding:   Bert Fluit en Petra van Oosten 



4. Gespreksgroep ds. Melse, seizoen 2019/2020 

Het komende seizoen willen we op 'Houvast' gesprekken voeren naar 
aanleiding van het boekje 'Stukjes en beetjes'. Allerlei onderwerpen 
die verband houden met geloven passeren de revue.  Op de andere 3 
gespreksgroepen gaan we Bijbelstudies houden over 1 Petrus, naar 
aanleiding van het gespreksboekje 'Vreemde vogels'. Veel christenen 
en kerkmensen van deze tijd herkennen zich in de situatie die Petrus in 
zijn eerste brief beschrijft. Nieuwe deelnemers zijn van harte welkom!! 
Leiding van alle groepen:  ds. Melse 

 
Gapinge/Veere:  
Data:    maandag 25 november, 16 december  
               27 januari, 17 februari, 16 maart 
Tijd:   19.45 tot 21.45 uur 
Plaats:   de Korenmaat, Veere 
Serooskerke:  
Data:   woensdag 13 november, 11 december  
               22 januari, 26 februari, 25 maart 
Tijd:   9.45 tot 11.45 uur 
Plaats:   consistorie Johanneskerk 
Vrouwenpolder:  
Data:    dinsdag 5 november, 3 december  
                7 januari, 4 februari, 3 maart  
Tijd:    19.45 tot 21.45 uur 
Plaats:  consistorie Pelgrimskerk  
Gespreksgroep ‘Houvast’: ± 30 tot 50 jarigen 
Data:   donderdag 3 oktober, 21 november  
           16 januari, 13 februari, 12 maart, 14 mei 
Plaats:   Hotel Hof Christina, Liebertsweg 3 
Tijd:   20.00 tot 22.00 uur 
Contactpersoon:  Elma van Rossum 



5.  Een avond met Etty Hillesum 

 
1981. Er verschijnt een boek, het heet “Het verstoorde leven”.  
Het bevat fragmenten uit dagboeken geschreven tijdens de Tweede 
Wereldoorlog. Een jonge joodse vrouw stort op lijntjespapier haar hart 
uit op zoek naar zichzelf, op zoek naar wat goed is en waar, op zoek 
naar hoe jij je verhoudt met de bezetter. Al schrijvend komt ze bij het 
hart van haar bestaan. Een hart dat fel klopt, ook voor anderen.  
Dagboek houden kan een eenzaam avontuur zijn. Met wie schrijf je, 
tegen wie praat je aan? Tegen ‘Lief dagboek’? In “Het verstoorde 
leven” wordt het tenslotte praten met een God, die Etty Hillesum – 
want zij is de schrijfster – gaandeweg ontdekt.  
Haar denken over en spreken met deze God is modern, aanstekelijk en 
inspirerend. Het kent een gloeiende intimiteit en een grote 
openhartigheid. Het is goudeerlijk.  
 
Dik de moeite waard om er kennis van te nemen.  
Dat kan op vrijdag 11 oktober.  
Een avond over leven en denken van Etty Hillesum.  Aan de hand van 
citaten uit haar dagboeken vertelt ds. Gert Jan Smit iets over haar 
turbulente leven en haar zoektocht naar blijvende waarden in een 
mensenleven. De stem van Etty Hillesum wordt vertolkt door Anna de 
Bruyckere, filosofe en de stadsdichter van Middelburg. Ze doet dat 
invoelend en meeslepend.  
 
 
 
 
 
Datum:  vrijdag 11 oktober 2019 
Tijd:   19.30 uur 
Plaats:   Torenkerk Gapinge   
Leiding:  ds. Gert Jan Smit   
Contactpersoon: Marijke Huisman 



6.  Je eigen afscheid, je kunt er op voorbereiden 

Nadenken over je eigen afscheid. Voor sommigen is het een brug te 
ver. Anderen willen wel, maar weten niet hoe. 
 
Deze avond van KerkXtra wil de drempel om over afscheid nemen te 
praten, verlagen. Ook is het een heel praktische avond. Aan de hand 
van een aantal basisvragen over een uitvaart helpt Gerrit Klein ons om 
na te denken over afscheid nemen. Vanzelf komt dan ook aan de orde 
wat dat betekent voor je eigen uitvaart. Daarnaast zal er ook ruimte 
zijn voor verdieping. Kun je je ook vanuit je geloof voorbereiden op 
afscheid nemen? En hoe dan? 
 
Gerrit is predikant en was werkzaam in onze gemeenten tussen 2006 
en 2017. Nu is hij uitvaartverzorger bij Monuta Adrienne Klein. “In mijn 
huidige werk merk ik heel vaak hoe fijn het is als er uitvaartwensen 
bekend zijn. Nabestaanden kunnen terugvallen op wat de overledene 
zelf heeft aangegeven over zijn of haar uitvaart. Dat geeft rust en een 
goed gevoel. Juist wezenlijke zaken als geloof en overtuigingen doen er 
toe. En heel belangrijk: een afscheid dat goed was, helpt enorm in het 
rouwverdriet van mensen.” 
 

 

Datum:  dinsdag 22 oktober 2019 
Tijd:   19.30 uur 
Plaats:   'de Ontmoeting' Vrouwenpolder   
Leiding:  Gerrit Klein   
Contactpersoon: Marijke Huisman 



7. Gemeente Groei Groep 
 Openbaring aan Johannes 
 
De Openbaring was allereerst bestemd voor christenen, die leefden 
aan het einde van de eerste eeuw. In deze onzekere tijd bemoedigt de 
Here Jezus zijn volgelingen. Hij roept hen op tot trouwe volharding in 
het geloof. De beelden die Openbaring oproept, maakten deel uit van 
hun bestaan en hun belevingswereld. Zij herkenden het ‘beest’ en de 
‘troon van de satan’ en pasten dat toe in hun eigen situatie. Maar 
Openbaring is ook aan ons geadresseerd. Daarom is het nodig om een 
brug te slaan tussen de wereld van toen en nu. 
 
Op een zestal avonden willen wij ons gaan bezighouden met enkele 
hoofdstukken uit het boek Openbaring.  En we doen dat vanuit de 
volgende thema’s: 
 
Openbaring van Jezus Christus 
De zeven brieven 
Het hemelse heiligdom 
De grote dag komt 
De bazuinen 
Getuigen 
 
Wij zullen hierbij het boekje ‘Openbaring I’ gebruiken uit de 
Bijbelstudieserie van de Bijbel Studie Bond. Ook dit jaar zijn de 
ontmoetingen op donderdag avond. Drie keer in het najaar van 2019 
en drie keer in het voorjaar van 2020. De avonden worden geleid door 
Bert Fluit. 
 
Data:    24 oktober; 21 november; 12 december;  
   23 januari; 20 februari en 19 maart 
Tijd:    19.30 – 21.30 uur 
Plaats:   Consistorie Pelgrimskerk in Vrouwenpolder.  
Leiding:   Bert Fluit 
Contactpersoon: Bert Fluit 



8. Film: Das Schweigende Klassenzimmer 

Op zoek naar mooie films die er toe bij dragen dat je een ruimer beeld 
krijgt van wat mensen beweegt en wat ze er van weerhoudt om dat 
niet te doen, hebben we een stel interessante, eerlijke films 
opgespoord.  
De eerste geeft ons direct stof tot nadenken. Hoe zou jij reageren? 
Protesteren of weg kruipen als je wordt geconfronteerd met een 
dictatoriaal, dus ondemocratisch en onderdrukkend regime?     
 
In Oost-Berlijn neemt een eindexamenklas in 1956 spontaan een 
minuut stilte in acht uit solidariteit met de Hongaarse opstand, waarbij 
het volk zich tegen de Russische bezetter keert. Die minuut zet een 
kettingreactie in gang die levenslange consequenties krijgt. Een 
waargebeurd verhaal over vriendschap, overtuiging en verraad, met 
een dramatische rol voor het verzwegen oorlogsverleden van de 
ouders van de betrokken tieners. Een boeiende geschiedenisles, 
verpakt als spannend psychologisch drama. 
 
 

 

Datum:  vrijdag 1 november 2019 
Tijd:   20.00  tot 22.00  uur 
Plaats:   Petruskerk, Serooskerke   
Leiding:  Leny en Izaäk Geschiere 
Contactpersoon: Han Lobbezoo 



9. Boekbespreking  

 Wie is mijn naaste? van Rosita Steenbeek 
 
Rosita Steenbeek is afgestudeerd in Moderne Letterkunde en ze vertrok 
hierna naar Rome waar ze speelde in film- en televisieproducties. Verder 
schreef ze artikelen en vertaalde boeken uit het Italiaans. In 1994 debuteerde 
ze met De laatste vrouw, waarna ze zich volledig aan het schrijven wijdde.  
 
Wie is mijn naaste? Is het verhaal van Rosita’s reis langs de 
vluchtelingenkampen op Lampedusa, Sicilië en in Libanon. “Ik wil mijn lezers 
meenemen de tent in”, vertelt Steenbeek.  
Ze wil haar lezers deelgenoot maken van de warmte, humor en hartelijkheid 
van de mensen in de tentenkampen en hen laten ervaren dat deze mensen 
niet alleen fragment zijn van het zoveelste bootje op de Middellandse Zee, 
maar “exact hetzelfde zijn als wij”. (interview in de Volkskrant, 21-09-2018) 
 
De boektitel verwijst naar het verhaal van de barmhartige Samaritaan (Lucas 
10: 15-37). We willen met elkaar in gesprek gaan over de vragen die dit 
verhaal en het boek oproepen, want de vluchtelingen-crisis speelt nog steeds 
en mensen kunnen en mogen daar verschillend over denken. Wie is 
uiteindelijk mijn naaste? Wat is onze verantwoordelijkheid? Moeten we 
daarom ruimhartig zijn of juist streng? Of iets er tussenin?  
Wilt u ter voorbereiding voor uzelf de volgende vraag beantwoorden: Bent u 
door het lezen van dit boek anders gaan kijken naar de 
vluchtelingenproblematiek? Waardoor wel of niet? 
 
 

 
 

Datum:  dinsdag 5 november 2019 
Tijd:   19.30 uur   
Plaats:   'de Ontmoeting', Vrouwenpolder   
Leiding:  Petra van Oosten en Mineke de Visser 

Contactpersoon: Marijke Huijsman 



10. Rouw en rouwverwerking  

 
 
Het leven is onvoorspelbaar en onbeheersbaar. 
Wanneer er een schokkende ervaring gebeurt, zorgt dit voor alle 
betrokkenen vaak voor een gevoel van machteloosheid. 
Dit geldt in het bijzonder, wanneer een partner, kind, ouder, ander 
geliefd familielid of vriend ( vriendin ) overlijdt. 
Op deze thema-avond gaan we luisteren naar Luuc Smit docent Social 
works is bij de Hogeschool Zeeland en horen we hoe we kunnen 
omgaan met een groot verlies. 

Natuurlijk is er ook gelegenheid om vragen te stellen. 

 

 

 

 

 

Datum:  maandag 18 november 2019 
Tijd:   19.30 uur   
Plaats:   'de Ontmoeting', Vrouwenpolder   
Leiding:  Luuc Smit 
Contactpersoon: Marijke Huijsman 



11. Kerstzangavond 
 

Op 15 december ’s avonds is er weer een kerstzangavond in Gapinge met 

Christmas Carols en andere traditionele kerstliedjes. We noemen het niet 

meer Evensong omdat we merkten dat het sterke Engelse karakter van de 

lezingen en de liturgie toch wat vervreemdend werkte bij de mensen. 

Evensong is ook een liturgische opzet die veel breder is dan alleen gericht op 

kerst en dat kan ook verwarring opleveren. Maar natuurlijk zingen mensen 

wel graag de bekende kerstliederen en carols en is het goed om die ook een 

plek te geven in het kerstevangelie. Dat is wat we uiteindelijk graag willen 

bieden op 15 december. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
Datum:  15 december 2019 
Tijd:   19.30 tot 21.00 uur  
Plaats:   Torenkerk, Gapinge  
Leiding:  Jouke Droogsma en Hans Soeting 
Contactpersoon: Heleen Boone  



12. De verschuiving van de religieuze beleving 

Op 14 januari 2020 is er een gespreksavond over de verschuiving van 
de religieuze beleving in deze tijd. We willen met elkaar verkennen hoe 
die verschuiving plaatsvind en wat het met ons doet, persoonlijk maar 
ook met ons als kerk. Bij die verschuiving kun je denken aan de 
verschuiving van kerkmuziek naar popmuziek, of van de religieuze 
beleving in de kerk die verschuift naar het voetbalstadion, of van het 
kerkbezoek op de zondagmorgen naar momenten van spirituele 
beleving op hele andere tijdstippen. Dit zijn hele boeiende 
ontwikkelingen die zich overal voordoen, maar met name van grote 
invloed zijn op het kerk-zijn.  
 

 
 
 
 

 
Datum:  dinsdag 14 januari 2020 
Tijd:   20.00 uur  
Plaats:   'de Korenmaat', Veere  
Leiding:  Jouke Droogsma  
Contactpersoon: Jouke Droogsma  



13.  Film: Tramontane 

 

We gaan naar het Oosten, naar Libanon. Een land dat nu miljoenen 
vluchtelingen opvangt maar in het verleden zelf werd geteisterd door 
oorlog en geweld.  
 
Het koor waarvan Rabih, een jonge, blinde muzikant, deel uitmaakt, 
wordt uitgenodigd voor een concertenreeks in Europa. Wanneer hij 
alle formaliteiten in orde wil brengen voor de reis, wordt zijn paspoort 
door de autoriteiten in beslag genomen en komt hij tot de ontdekking 
dat hij niet de biologische zoon is van zijn ouders. Een leugen die het 
begin is van zijn zoektocht naar zijn identiteit, een reis waarbij hij 
Libanon doorkruist.  
Dubbel blind is hij eigenlijk, de jonge Libanese muzikant. Sinds zijn 
prille jeugd kan hij niet meer zien, maar nu tast hij ook nog eens in het 
duister over zijn eigen afkomst. Zijn geboortepapieren zijn verloren 
geraakt in de burgeroorlog. Rabihs zoektocht naar zijn identiteit brengt 
hem op een reis langs leugens en verdriet, sporen van de burgeroorlog 
die Libanon tussen 1975 en 1990 teisterde. Zijn eigen moeder loog 
tegen hem, en zij is niet de enige. Wat is de rol van zijn oom Hisham, 
die de kleine Rabih als baby vond in een door de oorlog verwoest 
dorpje? Diens oude strijdmakkers hebben hopelijk een antwoord.  
Dit speelfilmdebuut is een klassiek verhaal over de zoektocht naar de 
waarheid te midden van een zee van leugens.  
 

 



 
 
We gaan niet alleen naar het Oosten, we gaan ook Oosters eten. Lama 
en Moutaz, zo zachtjes aan gekend op Serooskerke, willen voor ons 
een Syrische maaltijd verzorgen. Wij kunnen u geruststellen: die is echt 
lekker ook als je niet gewend bent buiten onze grens te eten. Er zijn 
wel kosten aan verbonden: voor € 8,--  geniet u van een aangrijpende 
film, een maaltijd en een begeleidend drankje! 
 

 

       
 

   
 
 

Programma: 
19.00 uur  gezamenlijke maaltijd 
19.45 uur  start film 
20.30 uur   pauze met koffie en thee 
22.00 uur   nabetrachting 
 
 
 
Datum :  vrijdag  7 februari 2020 
Tijd:   20:00 tot 22:00 uur 
Plaats:   Petruskerk, Serooskerke 
Leiding:  Leny en Izaäk Geschiere 
Contactpersoon: Han Lobbezoo 



14. Grondwoorden uit de bijbel 

Op 20 februari 2020 is er een leerzame avond over bepaalde grondwoorden, 

die in de bijbel gebruikt worden. Het kan gaan om woorden als water of 

woestijn of bron maar ook om getallen, die steeds terugkomen. Vaak zie je 

op grond van deze woorden allerlei dwarsverbanden door de bijbel lopen en 

ga je op een hele andere manier naar de bijbel kijken en ontdek je vaak ook 

hele bijzondere dingen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 In eerste instantie gaat het om één avond maar bij voldoende belangstelling 

kan deze avond ook een vervolg krijgen want over dit soort dingen raak je 

eigenlijk nooit uitgepraat. We hopen op een hele fijne en opbouwende 

manier met elkaar in gesprek te zijn.  

Datum:  donderdag 20 februari 2020 

Tijd:   20.00 uur  

Plaats:   'de Korenmaat', Veere  

Leiding:  Jouke Droogsma  

Contactpersoon: Jouke Droogsma 



15.  Groot Veers Bijbelquiz 
 
De belangstelling voor een quiz met de Bijbel is al vele jaren groot. Het 
NBG komt daarom ook dit jaar met  een eigen bijbelquiz. De NBG-
bijbelquiz staat garant voor een gezellige avond. ‘Spannend en 
ontspannend tegelijk’, zegt samensteller Frans van Houwelingen van 
het NBG. ‘Spannend, omdat het een wedstrijd is. Maar ook 
óntspannend, want de quiz bevat veel humor en interessante weetjes. 
Vaak hoor ik de reactie dat de quiz samenbindend werkt. Mensen uit 
verschillende kerken doen mee aan de quiz en ontmoeten elkaar rond 
dat wat hen samenbindt: de Bijbel.’ 
 
We bieden ook dit jaar aan onze leden deze quiz aan. Het zou mooi zijn 
als steeds meer mensen de uitdaging aangaan om hun kennis van de 
bijbel te testen. Een avond gezellig ontspannend je Bijbelkennis testen 
en je laten verrassen door onbekende weetjes en valkuilen. 
 

 
 
 

Datum:   dinsdag 3 maart 2020 
Tijd:    20.00 uur 
Plaats:   Petruskerk, Serooskerke 
Leiding:   Han Lobbezoo  
Contactpersoon:  Han Lobbezoo  



16.    Boekbespreking  

 De trooster van Esther Gerritsen 

Esther Gerritsen studeerde Dramaschrijven en Literaire vorming aan 
de Hogeschool voor de Kunsten in Utrecht. Zij is schrijfster van diverse 
romans, toneelstukken en filmscenario’s. In 2016 schreef zij het 
Boekenweekgeschenk, de novelle Broer.  Verder is zij columniste voor 
de VPRO Gids en de Volkskrant. In 2019 was De trooster genomineerd 
voor de Libris Literatuur Prijs. 
De hoofdpersoon in de roman is de conciërge Jacob. Tegen de regels 
van het klooster in vangt hij een nieuwe gast op. Eerst is hij 
terughoudend, maar geleidelijk ontstaat er een bijzondere band tussen 
de gelovige conciërge en de gast die een misdaad op zijn geweten 
heeft.  
Het taalgebruik van Gerritsen is sober met een treffende typering van 
de verhaalpersonen. Deze roman, die speelt in de tijd voor Pasen, is 
geen theologisch boek, maar gaat over geloof zoals iemand dat 
persoonlijk beleeft en over menselijk falen. Het verhaal gaat over 
onderwerpen als vriendschap, verraad, schuld, vergeving en troost. 
Het stemt tot nadenken en roept vragen op waarover we met elkaar in 
gesprek zullen gaan. Wilt u van tevoren nadenken over een vraag die u 
graag tijdens deze boekbespreking zou willen inbrengen? 
 

 

 
 
 
Datum:  dinsdag 24 maart 2020 
Tijd:   19.30 uur   
Plaats:   'de Ontmoeting', Vrouwenpolder   
Leiding:  Petra van Oosten en Mineke de Visser 
Contactpersoon: Marijke Huijsman 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Hogeschool_voor_de_Kunsten_Utrecht


17.  Dietrich Bonhoeffer  
 Gedichten en gebeden in gevangenschap 
 

Op 9 april 2020 is het 75 jaar geleden dat de Duitse theoloog en 
verzetsstrijder Dietrich Bonhoeffer werd terechtgesteld in kamp 
Flossenburg. In zijn laatste jaren schreef hij in de gevangenis brieven, 
gedichten en gebeden. Zijn bekendste gedicht “Door goede machten 
trouw en stil omgeven” (Lied 511) schreef hij een paar maanden voor 
zijn dood. We zullen een aantal van zijn gebeden en gedichten lezen. 
En we praten door over de betekenis die ze voor ons kunnen hebben.  
 
De gedichten zullen kort worden ingeleid met wat achtergronden bij 
de tijd, de persoon Bonhoeffer en zijn denken. Hoewel de tijd waarin 
Bonhoeffer leefde anders is dan onze, is zijn gedachtengoed nog 
steeds actueel. Geloven was voor hem verbonden met 
maatschappelijke keuzes en betrokkenheid; de kerk is er voor de 
wereld.  

 
 
 
 
 

 
Datum:  dinsdag 31 maart 2020 
Tijd:   19.30 uur   
Plaats:   'de Ontmoeting', Vrouwenpolder   
Leiding:  Jouke Droogsma, Bert Fluit, Petra van Oosten 

Contactpersoon: Jouke Droogsma 



18. Bezoek aan Messiaanse gemeente Zeeland 
 
Een Messiaanse gemeente is een gemeente waarin er wordt geleefd 
zoals de eerste christenen in Europa dat deden. Zo wordt de rustdag 
op zaterdag gehouden, de sabbat, en de feestdagen zoals in het 
Bijbelboek Leviticus beschreven is, gevierd. Voorbeelden hiervan zijn 
de Grote Verzoendag, Loofhuttenfeest en Pesach.  
Het verschil met een Joodse gemeenschap is dat een Messiaanse 
gemeente de Heere Jezus als Messias erkent en in zowel het Oude- als 
Nieuwe Testament geloofd. 
Evenals in Evangelische kringen kent de Messiaanse gemeente oudsten 
en gaan er verschillende mensen in de vieringen op sabbat voor. 
 
Een Messiaanse gemeente is laagdrempelig en breed, maar daarnaast 
ook strak Bijbels, niets meer of minder.  
Muziek is een belangrijk onderdeel van de dienst en hier wordt veel 
aandacht aan geschonken. Er worden zowel Evangelische liederen als 
Psalmen gezongen op verschillende momenten tijdens de dienst. 
De gemeente hoopt veel te kunnen betekenen voor de Zeeuwse 
mensen die geïnteresseerd zijn in of op zoek zijn naar een Messiaanse 
gemeente dicht bij huis. Ook hopen ze veel voor de jeugd te 
betekenen. In de toekomst worden hier ook activiteiten voor 
georganiseerd.  
Kijk voor meer info op  www.mesiaanszeeland.nl  
 

 
Datum :  woensdag 1 april 2020  
Tijd:   20:00 uur 
Plaats:   Noordweg 372 , St. Laurens  
Leiding:  Willem Dane  
Contactpersoon: Han Lobbezoo 

http://www.mesiaanszeeland.nl/


19. Film: I,  Daniel Blake 

 
Het is echt toeval: op 1 mei draaien we een simpel en direct sociaal-
realistisch drama van het beproefde duo Ken Loach (regie) en Paul Laverty 
(scenario). Iets te simpel en direct soms, omdat goed en slecht wel heel 
duidelijk worden afgetekend. Maar de mensen in de film zijn levensecht en 
de kwestie is urgent. De film speelt zich af in Engeland. Tijdens de film vraag 
je je steeds af of het in Nederland ook zo toe gaat: onpersoonlijk, gigantisch 
bureaucratisch. Wij zijn  benieuwd naar de discussie die zich hopelijk ontspint 
bij het gezamenlijke na-de-film-drankje.   
 
De 59-jarige Daniel Blake verdient als timmerman zijn brood. Tot hij een 
hartaanval krijgt en voor het eerst van zijn leven een beroep op de staat 
moet doen. Hij probeert zich een weg te banen door het onpersoonlijke en 
bureaucratische uitkeringssysteem. Daarbij ontmoet hij de alleenstaande 
moeder Katie en haar twee kinderen. Ze steunen elkaar en vinden samen hun 
waardigheid terug... 
 
Een film over de gewone man die stand moet houden in het hedendaagse 
Engeland. Humor, warmte en wanhoop gaan hand in hand en maken van I, 
DANIEL BLAKE een oprechte, emotionele en uiterst innemende film. 
 

 
 

Datum:  vrijdag  1 mei 2020 
Tijd:   20.00 tot 22.00 uur 
Plaats:   Petruskerk, Serooskerke 
Leiding:  Leny en Izaäk Geschiere 
Contactpersoon: Han Lobbezoo 



20. Spirituele wandeling over de wallen  

Onze buitenactiviteit vindt deze keer plaats op de wallen van Veere. 
We gaan een wandeling maken. Onderweg zal Tiny Polderman uitleg  
geven over de historie van deze wallen. Jouke Droogsma verzorgt  
het spirituele aspect van deze wandeling. We sluiten de wandeling  
af met een kopje koffie of thee in 'de Korenmaat'. 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
Datum:   donderdag 14 mei 2020 
Tijd:    19.30 uur  
Plaats:    'De Korenmaat', Veere 
Leiding:   Tiny Polderman en Jouke Droogsma 
Contactpersoon:  Elly Wisse 



 20.  Kerkenpadfietstocht 
 

Ook dit jaar gaan we weer fietsen, inmiddels voor de 18e keer. We 
hebben al vele kerken bezocht.  Maar Westkapelle, daar zijn we nog 
niet geweest met de fietstocht.  
 
Uit de verschillende plaatsen ontmoeten we elkaar om ongeveer 11.50 
uur op de buitenplaats ‘Welgelegen’ in Serooskerke, daar staat de 
koffie en thee klaar en een stoel. Neemt u zelf boterhammen en een 
kopje mee?  
 

 
 

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. 2 september  

2 Slaapkamergeheimen v.a. 24 september  

3 Op reis met Dietrich Bonhoeffer 
Reis 15 t/m 19 april 2020 

Infoavond 1 
oktober 

 

4 Gespreksgroep ds. Melse  

Gespreksgroep 'Houvast' v.a. 3 oktober  

Gapinge/Veere v.a. 25 november  

Serooskerke v.a. 13 november  

Vrouwenpolder v.a. 5 november  

5 Een reis  met Etty Hillesum 11 oktober  

6 Je eigen afscheid 22 oktober  

7 Gemeente Groei Groep v.a. 24 oktober  

8 Film: Das Schweigende Klassenzimmer 1 november  

9 Boekbespreking: Wie is mijn naaste? 5 november  

10 Rouw en rouwverwerking 18 november  

11 Kerstzangavond 15 december  

 

12 De verschuiving van de religieuze 
beleving 

14 januari  

13 Film: Tramontane 7 februari  

14 Grondwoorden uit de bijbel 20 februari  

15 Groot Veers Bijbelquiz 3 maart  

16 Boekbespreking: De trooster 24 maart  

17 Dietrich Bonhoeffer: Gedichten en 
gebeden in gevangenschap 

31 maart  

18 Bezoek aan Messias belijdende kerk 1 april  

19 Film: I,  Daniel Blake 1 mei  

20 Spirituele wandeling over de wallen  14 mei  

21 Kerkenpadfietstocht zomer  

 



 

Voorinschrijvingen graag inleveren voor 15 september 2019 

1 briefje per persoon 

Mailadres:  kerkextra@gmail.com 

 

 

Naam: ___________________________________________ 

Adres: ___________________________________________ 

Woonplaats: ______________________________________ 

Tel. nr: ___________________________________________ 

e-mail: 

mailto:kerkextra@gmail.com

