
Inleiding

Voor u ligt het programma voor het komende seizoen. We kunnen er weer tegenaan met elkaar. 
Nadrukkelijk met elkaar, want het is niet samengesteld voor een kleine groep onder ons maar voor 
ons allemaal. Naar elkaar luisteren en met en van elkaar leren is een wezenlijk deel van het gemeente 
zijn.

Aan dit programma vallen een aantal zaken op:
 de thematische opzet van de dienst op de derde zondag gekoppeld aan een inleiding over het 

onderwerp wordt voortgezet. Het is gebleken een goede formule te zijn met een toenemende 
belangstelling ook van buiten de gemeente. Het moment van de thema-avond is verplaatst van 
de dinsdag naar de donderdag. De reden hiervoor ligt in het verschijningsmoment van de huis- 
aan huisbladen op woensdag waardoor met de donderdagen de actualiteitswaarde wordt 
vergroot.

 de gespreksdiensten worden in Middelburg voortgezet en wel op de tweede zondag volgens de 
Vlissingse formule en op de vierde zondag zo mogelijk met inleiders van buiten. Het zal in het 
begin nog een beetje zoeken zijn om de juiste formule te vinden, maar we rekenen ook in 
Middelburg op een goede deelname.

 we gaan voor een nieuwe activiteit voor en met kinderen op de derde zondag. Annelies de Bruin 
en Jacqueline en Elise Baljeu willen zich hier voor inzetten. Centraal staan de vertelling van een 
bijbelverhaal m.b.v. de “Godly play” methode en expressieve verwerking daarvan door de 
kinderen. Op die morgen is  de kerk voor hen en gaan de volwassenen naar de kerkenkamer.

 een voorzichtige toenadering van de zijde van de Koorkerkgemeenschap resulterend in de 
geplande samenwerking in de vredesweek en de herdenking van 500 jaar reformatie

Zoals u zult zien zijn niet alle zaken ingevuld. Met een aantal inleiders zijn de gesprekken nog niet 
geheel afgerond. Ook ontbreken de namen van de gemeenteleden die de tweede zondagen voor hun 
rekening nemen. U zult dus voor de actualiteit van en aantal zaken “Over en Weer” moeten lezen.
Toch denken kerkenraad en predikant met dit programma weer voldoende aanknopingspunten te 
bieden voor een inspirerend jaar. 

De kerkenraad wenst u dat dan ook van harte toe.

Alex Verstegen,
voorzitter

1 september 2016

Voor actuele informatie over de Gemeente raadpleeg ook
de website van de Gemeente WWW.DGWALCHEREN.NL

en
het maandblad “OVER EN WEER”

http://WWW.DGWALCHEREN.NL/


Rooster van kerk- en gespreksdiensten 2016 – 2017
Doopsgezinde Gemeente Walcheren

2



Datum Plaats / Bijzonderheden Voorganger
SEPTEMBER

4 Goes. Startzondag DG Zeeland ds. L. de Kam/
ds. M. Vermet

11 Gespreksdienst *) zie “Over en Weer” 

18 Vredesdienst 19.00 uur , m.m.v. Willibrord Ensemble ds. L. de Kam e.a.
25 Gespreksdienst / aandacht voor kinderen **) mw. Y. v.d. Vijver

OKTOBER 
2 Thema: Psalmen. Medewerking koor Nico Vlaming ds. L. de Kam
9 Gespreksdienst *) zie “Over en Weer”

16 Thema: Oogstdienst / Duurzaamheid ds. T. Rijken
23 Gespreksdienst / aandacht voor kinderen **) zie “Over en Weer”

30 5e zondag Dialoog rond 500 jaar Reformatie, met Tafelviering Drs. F. Ploum en ds. 
L. de Kam

NOVEMBER 
6  ds. E. Rooze

13 Gespreksdienst *) zie “Over en Weer”

20 Gedachtenisdienst m.m.v. Esmara Gaalswijk, harp ds. L. de Kam
27 1e Advent, Gespreksdienst  / aandacht voor kinderen **) zie “Over en Weer”

DECEMBER 
4 2e Advent, ds. D. Stap
11 3e Advent, Adventsbijeenkomst 16.00 uur met concert van 

internationale muziek (met hapje en glaasje)
ds. L. de Kam

18 4e Advent, Kinderkerstviering (toneel / muziek) m.m.v. 
wijkvereniging

ds. L. de Kam

24 Kerstavonddienst 19.30 uur met dubbelkwartet ds. L. de Kam
JANUARI 

1 Nieuwjaarsdienst met glaasje 16.00 uur ds. L. de Kam
8 Gespreksdienst *) zie “Over en Weer”

15 Themadienst ds. E. Rooze
22 Goes. Ringdag Ring ZW. Nederland zie “Over en Weer”

29 5e zondag  Bibliodrama / aandacht voor kinderen ds. L. de Kam
FEBRUARI 

5 Middelburg ds. D. Stap
12 Gespreksdienst *) zie “Over en Weer”

19 Themadienst mw. M. Haas
26 Gespreksdienst / aandacht voor kinderen **) zie “Over en Weer”



MAART 
5 40 dagentijd ds. L. de Kam
12 40 dagentijd, gespreksdienst *) zie “Over en Weer”

19 40 dagentijd. Themadienst ds. E. Rooze
26 40 dagentijd, gespreksdienst / aandacht voor kinderen **) zie “Over en Weer”

APRIL 
2 40 dagentijd ds. M. Vermet
9 Palmzondag m.m.v. Madrigaalkoor o.l.v. Anton de Kort ds. L. de Kam
14 Goede Vrijdag. Tafelviering ds. L. de Kam
16 Pasen met extra muziek en zanggroep ds. E. Rooze
23 Gespreksdienst / aandacht voor kinderen **) zie “Over en Weer”

30 5e zondag Drs. F. Ploum
MEI 

7 ds. D. Stap

14 Gespreksdienst *) zie “Over en Weer”

21 Themadienst Prof. C. den Heyer
28 Gespreksdienst / aandacht voor kinderen **)

JUNI 
4 Pinksteren: ‘Bach en Pinksteren’ ds. D. Stap
11 Gespreksdienst *) zie “Over en Weer”

18 Themadienst

25 Gespreksdienst / aandacht voor kinderen **) zie “Over en Weer”

JULI 
2  ds. T. Rijken
10 -----

16 Thema:  Kunst in / en de kerk ds. L. de Kam
24

30 5e zondag   ds. G. Meijer
AUGUSTUS

6 ds. G. Meijer

14 -----

20 ds. T. Rijken

28 -----

De diensten in Middelburg vinden plaats in de kerk aan de Lange Noordstraat 62.
De met *) gemerkte diensten worden verzorgd en geleid door een lid / vriend van de Gemeente.
De met **) gemerkte diensten hebben zo mogelijk een spreker van buiten als inleider. De aanwezige 
kinderen volgen een eigen programma op basis van “ Godly play”.
Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld vangen alle diensten aan om 10.00 uur. 



BIJZONDERHEDEN

THEMADIENSTEN
De diensten op de derde zondag van de maand staan zo mogelijk in het teken van een bepaald 
thema. Ter voorbereiding hierop vindt in de aan deze dienst voorafgaande week een inleiding plaats.
GESPREKSDIENSTEN
Op de tweede en vierde zondag vinden gespreksdiensten plaats. Deze bijeenkomsten hebben een 
informeel karakter, waarbij naar aanleiding van een korte inleiding van gedachten wordt gewisseld. De 
bijeenkomsten op de tweede zondag worden verzorgd door gemeenteleden. Die op de vierde zondag 
mogelijk door inleiders van buiten.
AANDACHT  VOOR KINDEREN
Parallel aan de gespreksdienst op de vierde zondag is er in het bijzonder aandacht voor kinderen. Zij  
beleven met behulp van de “Godly play” methode verhalen uit de bijbel om deze daarna op eigen 
wijze expressief te verwerken.
5  e   ZONDAGEN
Onder de titel “Open kerk” vinden op de 5e zondag van een maand  (ongeveer 4 maal per jaar) 
laagdrempelige vieringen plaats rond een thema. Afwijkingen van de gebruikelijke liturgie, 
vormgeving, en/of muziek zijn mogelijk.
STARTZONDAG
Aan het begin van het seizoen op de 1e zondag van september is er, dit jaar in Goes, de gezamenlijke 
startzondag met de twee andere Zeeuwse Doopsgezinde Gemeenten: Goes en Aardenburg. 
Begonnen wordt met een feestelijke dienst, gevolgd door een lunch en een middagprogramma.
GEDACHTENISDIENST
In deze viering op 20 november staan we stil bij de dit kerkelijk jaar overleden leden en vrienden uit de 
kring van onze gemeente. Levenseinde en eeuwigheid staan centraal. Familie wordt uitgenodigd om 
hierbij aanwezig te zijn. Voor elke overledene wordt een kaars aangestoken. Ook andere aanwezigen 
kunnen een kaars aansteken ter nagedachtenis aan een persoonlijk verlies.
ADVENT, KERST EN NIEUWJAAR
Op 11 december, de 3e zondag in de Adventsperiode, komt de gemeente in de middag samen om te 
luisteren naar teksten en internationale kerstmuziek. 
Op 18 december, de zondag voor Kerst, is er de kinderkerstviering in een sfeervol versierde kerk. Een 
verhaal bij de kerstboom en het aansteken van de kerstlichtjes maken dit tot een feest voor jong, en 
oud(ers). De wijkvereniging zal een aandeel hebben in deze bijeenkomst.
De Kerstavonddienst op 24 december vormt in de sfeervol versierde en verlichte kerk bij uitstek de 
plaats om stil te staan bij de komst van het licht in de wereld.
Op 1 januari, de eerste zondag in het nieuwe jaar, is er ’s-middags om de nieuwjaarsbijeenkomst. We 
wisselen na een korte dienst wensen uit en heffen het glas op het nieuwe jaar..
STILLE WEEK EN PASEN
Tijdens de dienst van 9 april, Palmzondag, staan het lijdensverhaal en de hieraan verwante muziek 
centraal. Het Madrigaalkoor verleent hiertoe medewerking.
Op Goede Vrijdag is er een tafelviering.
De dienst op 16 april, Paasmorgen, heeft als hoogtepunt van het kerkelijk jaar een bij uitstek feestelijk 
karakter 
DIENSTEN ROND KUNST
Tijdens de zomermaanden hangt er kunst in de kerk. Rond één of meerdere van deze kunstwerken 
wordt op 16 juli een kerkdienst gehouden.
Zo mogelijk wordt aan het begin van de zomer in samenwerking met het Zeeuws Museum daar rond 
een actueel kunstthema een dienst gehouden.



Activiteitenkalender 2016 – 2017
Doopsgezinde Gemeente Walcheren

Datum Activiteit / Bijzonderheden Tijd
SEPTEMBER

1  Doperse herberg 12.30 – 15.30
1 Vergadering kerkenraad 16.00
1 Zusterkring Middelburg 14.00
10 Open Monumentendag 10.00 – 16.00
15 Thema-avond: Vredesweek i.s.m. de Koorkerk

Inleider: 
19.30

21 Zusterkring Vlissingen *) 09.45
OKTOBER

6 Doperse Herberg 12.30 – 15.30
6 Vergadering kerkenraad 16.00
6 Zusterkring Middelburg 14.00
13 Thema-avond. Duurzaamheid

Inleider:
19.30

19 Zusterkring Vlissingen *) 09.45
31 500 jaar Reformatie, panelgesprek, i.s.m. met de Koorkerk 19.30

NOVEMBER
3 Doperse Herberg 12.30 – 15.30
3 Vergadering kerkenraad 16.00
3 Zusterkring Middelburg 14.00
3 Thema avond 1: Opvattingen in de oudheid over de dood

Inleider: ds. D. Stap
19.30

16 Zusterkring Vlissingen *) 09.45
17 Thema-avond 2: Wanneer is het leven voltooid?

Inleider: ds. D. Stap
19.30

28 Najaars-ledenvergadering 19.30
DECEMBER

8 Doperse herberg 12.30 – 15.30
8 Vergadering kerkenraad 16.00

Zusterkring Middelburg Adventsviering 14.00

18 Zusterkring Vlissingen *) 09.45
JANUARI

5 Doperse herberg 12.30 – 15.30
5 Vergadering kerkenraad 16.00
5 Zusterkring Middelburg 14.00

11 Zusterkring Vlissingen *) 09.45
12 Thema-avond:  Boek over Johannesevangelie

Inleider: ds. E. Rooze
19.30



FEBRUARI
2 Doperse Herberg 12.30 – 15.30
2 Vergadering kerkenraad 16.00
2 Zusterkring Middelburg 14.00
15 Zusterkring Vlissingen *) 09.45
16 Thema-avond.

Inleider: mw. M. Haas
19.30

MAART
2 Doperse Herberg 12.30 – 15.30
2 Vergadering kerkenraad 16.00
2 Zusterkring Middelburg 14.00
15 Zusterkring Vlissingen *) 09.45
16 Thema-avond .

Inleider: ds. E. Rooze
19.30

APRIL
6 Doperse Herberg 12.30 – 15.30
6 Vergadering kerkenraad 16.00
6 Zusterkring Middelburg 14.00
6 Thema-avond. Liturgie in de Stille Week

Inleider: mw. ds. J. Vrijlandt
19.30

12 Zusterkring Vlissingen *) 09.45
25 Voorjaars ledenvergadering 19.30

MEI
11 Doperse herberg 12.30 – 15.30
11 Vergadering kerkenraad 16.00
11 Zusterkring Middelburg 14.00
17 Zusterkring Vlissingen *) 09.45
18 Thema-avond. 

Inleider: Prof. C. den Heyer
19.30

JUNI
1 Doperse Herberg 12.30 – 15.30
1 Vergadering kerkenraad 16.00
15 Thema-avond.

Inleider: 
19.30

JULI
30/06 en 

01/07
Workshop “Stilte” 09.00 – 11.00

6 Doperse Herberg 12.30 – 15.30
6 Vergadering kerkenraad 16.00

AUGUSTUS
3 Vergadering kerkenraad (uitsluitend bij dringende noodzaak) 16.00

Alle activiteiten vinden plaats in de Gemeentekamer van de kerk, ingang Blindenhoek, 
m.u.v. de met *) gemerkte. Deze worden gehouden ten huize van zr. De Visser, Vredehoflaan 648, 
Vlissingen.



NADERE INFORMATIE

ZUSTERKRING MIDDELBURG
In principe op de 1e maandag van de maand om 14.00 uur, periode september tot mei.
Contactpersoon: zr. C.E. de Gast-van Iersel (0118 - 620938) Zie het overzicht en “Over en Weer”
ZUSTERKRING VLISSINGEN
Maandelijks op woensdagmorgen om 9.45 uur, periode september tot mei. Zie het overzicht.
Contactpersonen:
zr. A. Tesselaar-Goedbloed (0118-417922) en zr. A.M. de Visser-Ros (0118– 470131)
DOPERSE HERBERG 
Elke eerste donderdag van de maand is de kerk is vanaf 12.30 uur open voor iedereen die 
belangstelling heeft voor of behoefte heeft aan contact met anderen. Onder het genot van een kop 
soep en een broodje praten we in een ontspannen en gezellige sfeer met elkaar over de dingen die 
ons bezig houden of onze aandacht trekken. 
Contactpersoon zr. A.N. Smit-Hoekstra (0118 – 625363).
THEMA-AVONDEN 
Op de donderdag voorafgaand aan de dienst op de derde zondag wordt het thema ingeleid door en 
besproken met zo mogelijk de voorganger van die zondag. Onderwerpen die onder meer aan de orde 
komen zijn: duurzaamheid, levenseinde, zorg, het Johannesevangelie, liturgische gebruiken en hun 
waarde. Met een deel van de inleiders vindt nog overleg plaats over het thema en de precieze 
invulling van de avond en de eraan verbonden dienst.
Contactpersoon: br. A. Verstegen (0118 – 584296). Voor tijd en plaats: zie het overzicht”.
LEDENVERGADERING
In het voor- en najaar worden leden en vrienden uitgenodigd tot het bijwonen van een 
ledenvergadering. De gang van zaken in en rond de gemeente wordt besproken, de financiën komen 
aan bod en eventuele belangrijke veranderingen worden ter beslissing voorgelegd. De uitnodigingen 
en vergaderstukken worden tijdig aan de leden en vrienden verzonden.
Voor tijd en plaats: zie het overzicht.



NIET IN HET OVERZICHT OPGENOMEN ACTIVITEITEN

HUISKRINGEN
In een klein groepje wordt bij iemand thuis op een ontspannen manier met elkaar van gedachten 
gewisseld over een te voren gekozen onderwerp of tekst. De data worden in overleg met de 
gastvrouwen / heren vastgesteld. Informatie hierover in het gemeenteblad “Over en Weer”. 
Coördinatie: zr. M. Waals (0118 – 412082)
FILMKRING
Dit seizoen zal bij voldoende belangstelling in de huiselijk kring wordt gekeken naar en nagepraat over 
belangwekkende films. Aankondiging van deze bijeenkomsten vindt u in het gemeenteblad “Over en 
Weer”.
MENNOSOOS
De zomerperiode met weinig contacten onderling maakt het wenselijk ook in die periode een informele 
middagbijeenkomst te beleggen. Plaats en tijd zijn afhankelijk van de mogelijkheden op dat moment.
KER BIEDT PODIUM
Tussen september en juni vindt maandelijks meestal op de zondagmiddagen een concert plaats 
verzorgd door jonge professionele musici of talentvolle amateurs. De kerk biedt hen zonder kosten 
een podium om ervaring op te doen en hun naamsbekendheid te vergroten.
Nadere informatie in Over en Weer en op de website van de Gemeente.
Contactpersoon br. B. Geleijnse (0118-591016)
ZOMER OPENSTELLING KERK
In de maanden juli en augustus is de kerk op de donderdagse marktdagen open voor publiek. Tijdens 
deze openstelling vinden regelmatig korte concerten plaats en wordt desgewenst informatie verstrekt 
over de Gemeente en het gebouw.
Contactpersoon br. B. Geleijnse (0118-591016)
DIACONALE PROJECTEN
Sedert het voorjaar van 2014 is de gemeente door de persoonlijke verhalen van ds. James Dong 
nadrukkelijk geconfronteerd met de gevolgen van het conflict in Zuid Soedan en wat dat betekent voor 
de in het nauw gedreven mens. We proberen de met ds. Dong, tijdens zijn verblijf in Middelburg, 
gelegde contacten vast te houden en in overleg met hem te bezien of, hoe en waar we kunnen 
steunen.
Verder heeft de Gemeente samen met de andere Zeeuwse gemeenten een aantal adoptie kinderen.


