Het hoge lichte
High Tea
koor in de
Johannes de
Doper kerk blijft een sfeervolle plek voor
ontmoeting tussen de dorpelingen van
’s-Heer Abtskerke.
Deze 3e keer dat we ‘Eten in de kerk’
organiseerden wilden wij proberen om
speciaal de ouderen in het dorp bij onze
maaltijd en ontmoeting te betrekken.
Daarom de keuze om op een middag iets
te organiseren en wel een Engelse thee,
(High Tea) .....weer eens iets anders!
De 30 gasten en vrijwilligers hebben
genoten van al het lekkers wat diverse
mensen gemaakt hadden. Eerst een
hartige ronde. Daarna kregen we in een
korte ﬁlm te zien hoe mooi de toren aan
de binnenkant geworden is. We werden
tree voor tree naar de top van de toren
geloodst, waarna wij van het uitzicht
konden genieten! We zullen na een
kerkdienst zeker dit ﬁlmpje nog gaan
zien!
Het zoete gedeelte van de Engelse thee
werd alle eer aan gedaan! Ieder praatte
met iedereen; reuze gezellig!
Een Engelse thee kost veel moeite en
tijd om te organiseren en te maken,
maar de tijd voor ontmoeting, de
gezelligheid, de verbondenheid en
warmte onder elkaar
weegt daar ruimschoots
tegen op! Het werd door
iedereen gewaardeerd.
Deze initiatieven
smaken dan ook......
naar meer!

Draagt een

De vraag om
steentje bij
een stukje te
schrijven voor de
brochure die jaarlijks wordt gemaakt
voor de actie ‘kerkbalans’ verraste
me. De eerste gedachte die bij me
op kwam was: ‘We zijn toch geen lid
van de kerk op het dorp. Wat moeten
ze nou met een stukje van iemand
die iedere zondag de dorpskerk
voorbijrijdt om in Goes naar de kerk
te gaan?’. Maar via verschillende
lijntjes ben ik toch verbonden met
het werk van de dorpskerk. Zo steek
ik de helpende hand toe als de kerk
verhuurd wordt aan derden en er
kofﬁe, thee en/of iets fris geschonken
moet worden. We hebben al twee keer
op de dag van de rommelmarkt een
open tuin met mini-fair georganiseerd.
Een deel van de opbrengst hebben
wij aan de kerk geschonken. De
rest aan het kindertehuis van Els
van Teijlingen voor weeskinderen in
Oeganda. Ook maken we jaarlijks
een bijdrage over in het kader van
de ‘actie kerkbalans’. Dat alles doen
we omdat we waarde hechten aan de
verbindende functie die de kerkelijke
gemeente op het dorp vervult, niet
alleen voor leden, maar voor alle
inwoners van het dorp. Omzien naar
elkaar en daar waar
nodig een helpende
hand uitsteken zijn
daar uitingen van.
Daaraan draag ik
graag een steentje bij.
Marleen Roose

Bezieling

en
Het thema voor de brochure
Verbinding
Kerkbalans 2017 is me uit het
hart gegrepen. Verbinding zoekt
de kerk niet alleen via de diensten op zondagmorgen.
‘Open kerk dagen’ in de zomer, al dan niet met een
expositie, staan ook in het teken van ontmoeting.
Dat gold ook in december, toen ruimte werd gegeven
aan onderdak, maaltijd en vesper, als afsluiting
van een, alweer de zesde, voettocht door de Zak.
Er was het nieuwe initiatief van een High Tea, in
november. Via ﬂyers, huis aan huis, bezorgd, zocht
de plaatselijke kerk ook verbinding. Velen van u
gaven daaraan gehoor.
Het mooie koor in de kerk, midden op de ring van het
dorp, blijft voor zulke ontmoetingen een uitgelezen
plek!
Dat is het mooie: door uw aanwezigheid en
betrokkenheid zorgt u ook voor enthousiasme en,
wie weet, ook voor bezieling, door wat u inbracht
in gesprekken. Dat laatste is niet zomaar te
organiseren. Bezieling laat zich niet zomaar sturen.
Een woord, een lied, de stilte, een vraag of gesprek
met een ander, kan ons raken, door plotseling inzicht
verrijken. Zo’n ervaring blijft een ‘cadeautje’. Dat
valt niet te regelen, behalve dat ene. En dat is een
open instelling, belangstelling in elkaar. Een bekend
gezegde luidt: alleen met een geopende hand kan een
mens ontvangen.
Bezieling, werkelijke ontmoeting valt niet zomaar te
regelen. Wat we als kerk wel kunnen organiseren, dat
zijn diverse momenten die verbinding
tussen mensen voor ogen hebben.
We doen dat zelfs graag.
Daarom zeg ik tot u: welkom, waar
en wanneer dan ook!
Egbert Rietveld

de
De kosten van onze kerk
Financiën
worden voor een gedeelte
opgebracht door de
bijdragen van onze leden. Het grootste gedeelte
komt uit pachtopbrengsten, rentebaten en
dividenden. Ondanks deze inkomsten is er in
2017 nog een tekort van € 5.440,00.
Als de in het verleden vast gezette gelden
vrijvallen zullen de rente-inkomsten sterk
afnemen door de lage rentestand van dit
moment.
De graﬁeken zijn een weergave van
de begroting 2017 van het college van
kerkrentmeesters.
Wij kunnen ongeveer 140 (doop)leden
aanschrijven voor een bijdrage. Als zij met
elkaar gemiddeld € 160,00 per lid zouden
geven, kunnen wij alles in 2017 betalen.
Gelukkig zijn er leden die veel meer bijdragen,
zodat anderen naar draagkracht kunnen
geven.
Voorop staat dat elke bijdrage welkom is.
Belastingvoordeel
Uw bijdrage Kerkbalans kunt u als gift
opvoeren bij uw aangifte inkomstenbelasting.
Onze gemeente heeft een ANBI beschikking.
Nog meer belastingvoordeel hebt u als u een
schenkingsovereenkomst aangaat. Informatie op onze website
www.kerksheerabtskerke.nl/kerkbalans.

Rekeningnummer: NL16 FVLB 0635 8041 74
t.n.v.
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Waarin een
klein dorp
groot kan zijn!

O

Open voor iedereen

Onderling Vertrouwen

En ook in kleiner verband zijn we er voor elkaar. Voor
Janny Minnaard waren er mensen uit de kerkelijke
gemeenschap, maar ook van daarbuiten die ’s morgens, of
’s middags bij haar kwamen zodat ze niet alleen zou zijn.

GA

Zo staan we voor elkaar in, de dorpsgemeenschap en de
kerkelijke gemeenschap sluiten dan naadloos op elkaar
aan.
Zo maken elk jaar dorpsgenoten die niet ingeschreven
staan bij de kerk toch een bedrag over om ons mooie
kerkje in stand te houden. Daar zijn we blij mee.
Door de bijdragen van de kerkelijke gemeenschap en de
bijdragen uit het dorp konden we de laatste jaren het
onderhoud betalen, al het kerkenwerk en de predikant,
verlichting en verwarming. Door alle bijdragen en goed
beheer waren er geen tekorten.
We hopen dat iedereen ook dit jaar weer
zijn steentje bij zal dragen.
We hebben nu een prachtig dorpshuis,
een mooie kerk en ....
het ﬁjnste dorp om in te wonen!

Gastvrijheid
‘Gastvrijheid’ - ‘Open voor iedereen’ - ‘Onderling vertrouwen’
Deze drie begrippen kenmerken onze gemeente.
Daarom staan ze ook in de foto op de voorpagina,
in de drie ‘hoofdstraten’ die naar de kern van ons dorp leiden.
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Ons dorp ’s-Heer Abtskerke, is
klein en omdat het klein is kennen
we elkaar bijna allemaal van
gezicht. Dat is vertrouwd en dat is goed.
Met elkaar zetten we ons in voor het dorp, dat heeft
het nieuwe Versvliet wel bewezen. Zoveel mensen zo
betrokken. Zoveel vrijwilligers, zoveel belangstelling…….
geweldig!
Dat zien we ook als de tweejaarlijkse rommelmarkt voor
de kerk gehouden wordt. Het halve dorp doet mee en
zo ongeveer de andere helft komt om te kijken en te
kopen. Onze dorpsgemeenschap, waar verbondenheid en
gemeenschapszin nog bestaan.

Zowel het dorp als de kerk vertegenwoordigen die zelfde openheid.
Veel mensen die hier komen wonen, willen ‘nooit meer weg’!
Hier kan je jezelf zijn, hier is voor
iedereen een plek.

www.kerksheerabtskerke.nl
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