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VERKLARING LOGO
HANSWEERT-SCHORE

Op 1 januari 1995 ontstond uit de Hervormde
Predikant:
Gemeenten Hansweert en Schore de huidige
Ds. M. Helderman-Janse de Jonge
gemeente.
Kingstraat 42, 4336 LG Middelburg

Tel. 0118-620503, Mob. 06-23288340
Ko
de Visser
ontwierp in 1997 een nieuw logo.
E-mail:
d.jonge2@kpnplanet.nl
Het werd voor het eerst gebruikt in Kerkelijk
Scriba:
Edith
le Duc
Leven
van
13 april
1997.
Waalstraat
5,
4417
APzien,
Hansweert
Wat je in het logo
kunt
is afhankelijk van
Tel.
0113
403542
je fantasie en vooral ook van je manier van
kijken:
www.pknhansweert-schore.nl

predikant:
12.00-13.00
dinsdag
consistorie
Schorespoorlijn en ka-Spreekuur
‘Aards’ bekeken
is de driehoek
het stukje
land
tussen Schelde,
12.00-13.00
donderdag
consistorie
Hansweert
naal, het land waarop wij wonen. Het fruitboompje staat symbool
voor Schore met
zijn oorspronkelijk agrarische karakter, de golfjes verwijzen naar Hansweert, dat
Zondag
21vooral
februari
– dienst
Hansweert
zijn
ontstaan
te danken
heeftin
aan
de bedrijvigheid die het water met zich
e zondag
1
in
de
40-dagentijd
meebracht.

10.00 uur: ds. M. Helderman- Janse de Jonge
Kindernevendienst
- ‘Kerkelijk’
gezien: de twee in elkaar geschoven driehoeken zijn onze twee kerkeDiaconaledie
collecte:
St.zijn
Palazzoli
lijke gemeenten
gefuseerd
- voor een groot deel één geworden, maar hier
e
Detoch
2 collecte
is voor
kerkbeheer
en daar
ook nog apart
herkenbaar.
Water en boompje kunnen daarbij gezien
Deals
cantorij
met onsdie in de gemeente bediend worden - het water
worden
de tweezingt
sacramenten
van de doop, de wijnstok van het avondmaal.

Zaterdag 27 februari – dienst in Mariaoord

uur:
dhr. isJ.de
dedriehoek
Visser, niet
Schore
-19.00
‘Hemels’
gezien
alleen een (vaak gebruikt) symbool van de
goddelijke drie-eenheid, maar je kunt die ook zien als een lichtkegel die vanuit de
Zondag
28 februari
– op
dienst
in werpt:
Schore
hemel
een brede
baan licht
de aarde
‘Ik ben het licht der wereld’ (Joh. 8:12).
2e zondag in de 40-dagentijd
10.00
uur: dhr. J. Verduijn, Wemeldinge
Het
water:
Kindernevendienst
‘Ik ben
het water des levens’ (Joh. 7:37,38).
Diaconale collecte: Nieuw Missionair werk in Nederland
Het boompje:
e collecte
Dede2ware
is (Joh.
voor15:1,8).
kerkbeheer
‘Ik ben
wijnstok’

Mededelingen
Als
je op deze drie manieren naar ons logo kijkt, helpt het je misschien om te
Collectebonnen
kunt
u bestellen
Andries
Hollander,
tel.
geloven
en te hopen:
‘Hemel
en aarde bij
raken
elkaar den
- in de
kerk!’
382703.

Vervoer
naar de diensten: naar Schore bel mw. Izeboud, tel.
Ko
de Visser
383507, naar Hansweert bel één van de kerkenraadsleden.
Berichten kunt u doorgeven aan Marianne Verbeem, tel.
382045.
Kinderoppas
Als u gebruik wilt maken van kinderoppas tijdens de zondagse
eredienst, dan kunt u contact opnemen met één van de kerkenraadsleden. Zij zullen daar dan2zorg voor dragen.
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VOORWOORD
Voor u ligt de vernieuwde gemeentegids van de Protestantse Gemeente
Hansweert-Schore.
Hierin vindt u allerlei praktische gegevens over onze gemeente. De gids geeft een
zo compleet mogelijk overzicht van alle activiteiten die binnen onze gemeente
plaatsvinden. Ook kunt u er terecht voor relevante adresgegevens.
Maart 2019 - De kerkenraad
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Kerkraam van Schoorse kerk
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De schriften
De Bijbelverhalen vormen de bron waaruit de liturgie put. We maken gebruik
van een leesrooster. We volgen daarmee de getijden van het jaar en de daarmee
samenhangende
liturgische kleuren. De voorganger en/of gemeenteleden lezen teksten uit het
Oude en Nieuwe Testament. De gemeente zingt op bepaalde momenten een of
twee passende liederen.

KERKELIJK WERKER
Pastor Erik Tramper
Molster 18, 4413 HB Krabbendijke
Tel. 06-38402226 of 0113-503185
 parel.erik@gmail.com

Dan is er de preek of overweging, eveneens gevolgd door een passend lied.

EREDIENST
Aanvangstijd kerkdiensten:
De eerste zondag na Pasen tot de laatste zondag van oktober : 09.30 uur
De laatste zondag van oktober t/m Pasen 		
: 10.00 uur
Informatie eredienst:
Wekelijks wordt de voorganger, met alle informatie over de komende dienst,
gepubliceerd op de website van de kerk: www.pknhansweert-schore.nl .
Elke zondagmorgen wordt er kerkdienst, ook wel viering genoemd, gehouden in
een van de twee kerkgebouwen die we als gemeente rijk zijn. De ene week wordt
de viering gehouden in Hansweert, de daarop volgende in Schore. Beide diensten
hebben hun eigen karakter.
Bij binnenkomst wordt u ontvangen door de ouderling van dienst die u tevens,
indien van toepassing, de orde van dienst aanbiedt.
Hoewel geen dienst gelijk is, vinden we wel steeds een vast patroon dat weerkeert:
Voorbereiding
Orgelspel en stilte ter voorbereiding op de dienst
Begroeting
Kyriëgebed
Glorialied
Gebeden
Enkele keren klinkt in de dienst de oproep: ‘Laten wij bidden’. Voor de gemeente
is het gebed een belangrijk middel om God te zoeken en lief te hebben.
Er is een gebed voor de nood van de wereld (Kyriëgebed).
We bidden voor het openen van de bijbel.
Na de preek volgen de voorbeden.
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Preek
De preek geeft uitleg van en commentaar op de lezingen, maar bevat ook woorden van troost en oproep om gemeente te zijn. Ze biedt stof tot overdenking.
Gebeden en gaven
Nu volgen de collecten voor diaconie en
kerk.
Delen is hier het sleutelwoord.
Vervolgens worden voorbeden gedaan voor
wereld en samenleving, veraf en dichtbij en
voor de kerk en haar leden.
Er is een stiltemoment met daarin ruimte
voor persoonlijk gebed of meditatie.
De gemeente besluit de voorbeden door
samen te bidden ´Onze Vader, die in de
hemelen zijt´.
Ongeveer vier keer per jaar viert de gemeente het delen ook in een dienst van
schrift en tafel.
Wegzending en zegen
Na de gebeden wordt het slotlied gezongen
waarna de voorganger de zegen
uitspreekt, letterlijk door de gemeente
beaamd in het gezongen ‘Amen’.

Kerkraam van Hansweertse kerk
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KERKENRAAD

COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS

De kerkenraad wordt gevormd door de kerkelijk werker, de ouderlingen, de
diakenen en de kerkrentmeesters.
Zij komt ongeveer 10 maal per jaar bij elkaar om allerlei zaken rondom het reilen
en zeilen van de gemeente te bespreken.

Voorzitter:
Vacant		
Algemene zaken

Tel. 0113 343096

Leden:
Wim van der Weele
Ouderling-Kerkrentmeester
Pachtbeheer
Algemene zaken
Toezicht kerkgebouw Schore

Langstraat 11
4423 AB Schore
Tel. 06 13414866
 wim.hoekhof@planet.nl

De volgende personen maken deel uit van de kerkenraad:
Kerkelijk werker:
Rinus
(Voorzitter)
PastorJoosse
Erik Tramper
Boomdijk
Molster 18,39
4423
4413 PD
HB Hansweert
Krabbendijke
Tel. 0113
343096 of
06-38402226
rinusjoosse@live.nl
0113-503185
 parel.erik@gmail.com

Els Mallekote
(Scriba)
Haaimeet 14
4423 AH Schore
Tel. 0113 342535
 elsmallekote@gmail.com

Wim van der Weele
Langstraat 11
(Ouderling/kerkrentmeester)
4423 AB Schore
Langstraat
11
Tel. 06AB13414866
4423
Schore
wim.hoekhof@planet.nl
Tel.
06 13414866
 wim.hoekhof@planet.nl

Cobi Coppoolse
(Ouderling)
Boomweidelaan 42
4423 AP Schore
Tel. 0113 343050
 copschore@zeelandnet.nl

Heleen van der Weele
(Diaken)
Langstraat 11
4423 AB Schore
Tel. 06 52264327
 heleenbrouwer@aol.com

Ria Kanaar
(Diaken)
Boomweidelaan 6
4423 AP Schore
Tel. 0113 342771
 vanzweden25@gmail.com

Secretaris:
Vacant
Adviseur:
Andries den Hollander			
Kerkrentmeester
Kerkelijk Ontvanger
Collectebonnen
Coördinator oud papier
Coördinator diensten Mariaoord

Tel. 382703
Pluimpot
58
4417 CG Hansweert
Tel. 0113 382703
 adholland@zeelandnet.nl

Onder dit college valt o.a. ook:
Het schoonhouden van de kerken:
Dit wordt door vrijwilligers gedaan.
Contactpersoon Schore:
Leni Lepoeter
			

Tel. 343049
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DIACONIE

PASTORAAT

De diaconie heeft als taak de handen en voeten te zijn van de gemeente.
Het gaat erom dat mensen binnen de gemeente, maar ook wereldwijd, zo
volwaardig mogelijk aan de samenleving kunnen deelnemen.

PASTORAATGROEP
De pastoraatgroep bestaat uit een groep mensen uit de gemeente die, ter ondersteuning van het bezoekwerk door de predikant, bezoeken doen aan gemeenteleden die daar behoefte aan hebben.

Voorzitter:
Vacant
			
		
Penningmeester:
Piet Coppoolse
Tel. 0113 343050
		
Lid
Heleen van der Weele		
Tel. 06 52264327
Lid:
Ria Kanaar			
			

Tel. 0113 342771

			

De gemeente is daartoe verdeeld in wijken.
WIJKEN :

1. 		Ria Kanaar
		Boomweidelaan 6
		4423 AP Schore
		Tel. 342771
		 vanzweden25@gmail.com
Schore: 		Boomweidelaan, Molenweg, Frisostraat, Hoogte
Hansweert: 		Dijkstraat, Pluimpot, Roompot, Scheldestraat, Sloestraat, Zijpe,
		Boomdijk, Braakmanstraat, Merwedestraat,
		Oude Polderstraat, Waalstraat, Tramperweg

2.		Corrie van Boven

		Zijpe 16		
		4417 CN Hansweert
		Tel. 383071
		 jarno16@kpnmail.nl
Hansweert:

Keeten, Maartenbroersweg, Mastgat, Lange Geer, Westhavendijk,

		Oude Kerkstraat

Kapelle: 		Biezelingsestraat, Stoofboogerd, Cederhof, C.D. Vereekestraat
Krabbendijke: 		Ter Weel
Goes: 		Ter Valcke
Wemeldinge		Bakkersboogerd
		

3.		Erik Tramper
		Molster 18,
		4413 HB Krabbendijke
		Tel. 06-38402226 of 0113-503185
 parel.erik@gmail.com
8

Hansweert:

Maria-Oord
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4.		Corrie Janse

		Pluimpot 28
		4417 CG Hansweert
		Tel. 343754
		 corriejanse@zeelandnet.nl
Hansweert: 		Berkellaan, IJssellaan, Ringweg, Kanaalstraat, Eendracht, Schoolstraat,
		Veerweg, Nieuwstraat
Kruiningen: 		Zouteweg, Henry Dunantstraat, Slagveldstraat, Ravenstein

5. 		Cobi Coppoolse

		Boomweidelaan 42
		4423 AP Schore
		Tel. 343050
		 copschore@zeelandnet.nl
Hansweert: 		Europastraat, Krammer, Maasstraat, Wielingenstraat,
		Westelijke Kanaalweg
Schore: 		Steenweg, Haaimeet, Schoorse Bredeweg, Eeweg, Nieuwe Kerkplein,
		Langstraat, Zandweg
Kapelle:
Park Beukenhof, Vijverstraat, Postweg, Hillewerfweg,
Vlake: 		Reeweg

		
		Riet Veerman

		IJssellaan 23
		4417 DB Hansweert
		Tel. 383111

		Brengt een bezoek met een bloemetje en welkomstpakketje bij de 		
		nieuw ingekomen bewoners in Hansweert.
Bovengenoemde taak zal in Schore door het betreffende lid van de
		pastoraatgroep worden uitgevoerd.
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De mensen die 75 jaar of ouder worden krijgen op of rond hun verjaardag een
bloemetje namens de gemeente bezorgd.
Dit wordt in Hansweert verzorgd door:

In Schore:

- Jannie Lepoeter, Westhavendijk 3a
- Riet Veerman, IJssellaan 23
- Corrie Janse, Pluimpot 28

- Leni Lepoeter, Boomweidelaan 2
- Ria Kanaar, Boomweidelaan 6

Bij ziekenhuisopname in het Admiraal De Ruyter Ziekenhuis in Goes wordt er een
bloemetje gebracht door Leni en Jannie Lepoeter.
Als er een opname is in het ziekenhuis in Vlissingen, Rotterdam, Gent of
Antwerpen, wordt er door deze dames een bloemetje bij thuiskomst bezorgd.
Bij langdurige opname wordt er overlegd met predikant of lid van de pastoraatgroep.
Bloemengroet
In elke kerkdienst staan twee bossen bloemen. Deze worden na afloop van de
dienst bezorgd bij twee gemeenteleden. Ook op deze wijze zien we als gemeente
om naar elkaar, vandaar dat regelmatig wordt gevraagd of iemand uit de
gemeente de bloemen als groet wil bezorgen.
U wordt van harte uitgenodigd om de diaconie van suggesties te voorzien voor de
bloemengroet.
De wijkbezoekers brengen bloemen bij 25-, 40-, 45- en 50-jarig huwelijk.

Samenwerking met de pastor
De pastor geeft regelmatig via de e-mail aan de leden van de pastoraatgroep en
de kerkenraad door, welke gemeenteleden door hem zijn bezocht.
Zo kunnen de bezoeken op elkaar worden afgestemd en heeft de kerkenraad
inzicht in wat er in de gemeente gebeurt.
Bijeenkomsten
De pastoraatgroep komt 2x per jaar bij elkaar, inclusief de ziekenhuisbezoeksters.
Bij voorkeur 1x in april en 1x in sept/okt.
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FINANCIËN

DIVERSEN

REKENINGNUMMER 3340.05.868 t.n.v. Prot. Gem. Hansweert-Schore te
Hansweert
Al uw giften en bijdragen aan onze gemeente zijn fiscaal aftrekbaar.

ILSENBURGGROEP
Een groep gemeenteleden die contacten onderhoudt met onze zustergemeente
Ilsenburg in Duitsland. Zij organiseert de uitwisseling tussen onze beide gemeentes.

De inkomsten van onze gemeente moeten hoofdzakelijk van de leden komen. Er
is natuurlijk in elke kerkdienst een collecte. Daarnaast zijn er in de loop van het
jaar de hieronder aangegeven inzamelingen.
KERKBALANS
In de maand januari wordt u via de actie Kerkbalans benaderd om uw jaarlijkse
bijdrage voor het werk van onze gemeente vast te stellen. U kunt deze bijdrage in
de loop van het jaar overmaken per bijgevoegde acceptgiro of op uw eigen wijze.

Coördinator :

Ko de Visser
Steenweg 11
4423 AL Schore
Tel. 343860
			  devisser2@zeelandnet.nl

HUIS-AAN-HUISCOLLECTES
Al deze collectes zijn bestemd voor de eigen gemeente. In de week vóór Pasen is
er de Paascollecte, eind november de Dankdagcollecte.
U krijgt hiervoor een brief thuis bezorgd.
SOLIDARITEITSKAS
In het najaar krijgen alle meerderjarige leden het verzoek om via een bijgevoegde acceptgiro een bijdrage van € 10 te voldoen.
De solidariteitskas is een fonds waarop noodlijdende gemeenten onder voorwaarden een beroep op kunnen doen. De helft van de bijdrage is voor onze
eigen gemeente.
COLLECTEBONNEN
Er bestaat de mogelijkheid om uw bijdrage aan de collectes tijdens de kerkdiensten te voldoen middels zogenaamde collectebonnen. Deze zijn per vel van 28
stuks verkrijgbaar. Er zijn bonnen van € 1,50 en € 2,50.
Nadere inlichtingen bij Andries den Hollander, tel. 382703.
 adholland@zeelandnet.nl
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KERKBLAD
Eenmaal per twee weken verschijnt het blad ‘Kerkelijk Leven’ met het
kerkelijk nieuws van de Ring Kruiningen.
Op dit blad kan men zich abonneren.
Inlichtingen:

		

Els Mallekote
Haaimeet 14
4423 AH Schore
Tel. 342535
 elsmallekote@gmail.com

LITURGIE
De liturgieën voor een bijzondere dienst worden verzorgd door:		
		
Els Mallekote
		
Haaimeet 14
		
4423 AH Schore
		
Tel. 342535
		
 elsmallekote@gmail.com
OECUMENISCHE GESPREKSKRING
Oecumenische groep, die regelmatig bij elkaar komt rondom bepaalde onderwerpen van oecumenische aard.
Coördinator : Wiel Hacking
Klaproos 4
4421 MB Kapelle
Tel. 06 17598152
		
 wielhacking@gmail.com

ORGANISTEN
		
		
		
		
		

Karin Nieuwenhuyzen		
Slagveldstraat 54		
4416 CC Kruiningen		
Tel. 383238			
 peterenkarin@Zeelandnet.nl

Ko de Visser
Steenweg 11
4423 AL Schore
Tel. 343860
 devisser2@zeelandnet.nl

SUBSIDIE
We trachten op de hoogte te blijven van de mogelijkheden voor het verkrijgen
van subsidie voor het onderhoud van de kerken, dit met wisselend succes.
Het is bekend dat momenteel op allerlei manieren de subsidiekraan wordt dichtgedraaid en dat zeker de kleinere gemeenten daarvan de dupe zijn.
TUIN DER VERZOENING
In een bescheiden hoekje van de fraaie ommuurde tuin rond de kerk van Schore
is een bijzonder project: “DE TUIN DER VERZOENING”.
De gedachte achter dit project is met behulp van symbolische planten een plek te
scheppen waar mensen kunnen nadenken, zoals over de relatie met hun naasten,
conflicten die pijn doen en hun omgang met GOD en daardoor wegen zoeken tot
verzoening. Wilt U meer weten, neem dan contact op met:
Wim Verbeem tel. 382045
Ko de Visser tel. 343860
TUINCOMMISSIE SCHORE
Groep vrijwilligers die de kerktuin van Schore onderhoudt.
Coördinatie :
Marian Rootsaert

		
		
		

Haaimeet 6
4423 AH Schore
Tel. 0113-343408

WEBSITE
Alle actuele zaken over onze gemeente kunt u vinden op onze website.
Het adres is: www.pknhansweert-schore.nl
Webmaster:
Jaap Janse
Pluimpot 28
4417 CG Hansweert
Tel. 343754
 jacoto@zeelandnet.nl
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Alle actuele nieuwtjes van onze gemeente kunt u vinden op:
www.pknhansweert-schore.nl

Uitgave: PROTESTANTSE GEMEENTE HANSWEERT-SCHORE

