
Jaarprogramma
2017 - 2018

9



Inleiding

Ook het komend seizoen weer een overzicht van de diensten en activiteiten zoals we van plan zijn die
met elkaar gestalte te geven. Bij het doorlezen zult u ervaren dat bij de gespreksdiensten en enkele
thema-avonden de namen van de inleiders ontbreken. Deels komt dit omdat het lastig is ver te voren
inleiders / gespreksleiders vast te leggen, deels omdat toezeggingen nog niet  concreet zijn.
U zult dus wel de data in uw agenda kunnen vastleggen maar voor onderwerp / inleider de
aankondigingen in de diensten moeten volgen dan wel “Over en Weer” moeten raadplegen.

Uit het programma kunt u afleiden dat de gespreksdiensten volgens het in afgelopen jaar ingezette
model worden voortgezet. Dat wil zeggen op de tweede zondag met een inleider uit de eigen kring en
op de vierde zondag met een inleider van buiten de Gemeente. Hoewel het vinden van met name
deze laatsten niet altijd eenvoudig is, willen we dit model toch nog een jaar voortzetten.
Daarmee wordt aan de wens van de ledenvergadering voldaan om iedere zondag bijeen te komen. 
Met name wij, als kleiner wordende gemeente, hebben het nadrukkelijk nodig elkaar te ontmoeten en
daarmee de Gemeente levend te houden. 

In het dagblad Trouw van 14 augustus stond een artikel over de Thaise Kimlan Jinakul die op het 91e

haar bachelor-diploma had behaald. Zij was op 72 jarige leeftijd, nadat haar kinderen allen een
degelijke studie hadden afgerond, alsnog gaan studeren en had dit volgehouden ondanks enkele
pijnlijke persoonlijke onderbrekingen. In een vraaggesprek zei zij: “Als we niet studeren, niet lezen,
niet weten, dan zijn we niet in staat om te spreken en verklaringen te vinden”.

Het is die prikkelende en uitdagende uitspraak die voor ons ook leidend zou moeten zijn. Het
programma wil hiervoor een middel zijn, maar wij zijn de studenten. Met elkaar. Aanwezigheid en
bijdrage brengen dan zowel inspiratie als bemoediging voor onszelf maar ook voor de ander.
Wij rekenen op uw deelname.

De kerkenraad

1 september 2017
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Rooster van kerk- en gespreksdiensten 2017 – 2018
Doopsgezinde Gemeente Walcheren

Datum Plaats / Bijzonderheden Voorganger

SEPTEMBER

3 Middelburg. Startzondag DG Zeeland mw. ds. L. de Kam/
ds. M. Vermet

10 Gespreksdienst *) br. Verstegen
17 Vredesdienst  Raad v. Kerken Middelburg

Aanvang: 19.30 uur
mw. ds. L. de Kam 
e.a.

24 Gespreksdienst **)

OKTOBER 

1 mw. ds. L. de Kam

8 Gespreksdienst *) br. Zondervan
15 Themadienst. Milieu / 0nrecht / Water ds. E. Rooze
22 Gespreksdienst **) prof. Bijsterveld
29 5e zondag Dienst in het Zeeuws Museum mw. ds. L. de Kam

NOVEMBER 

5  mw. M. Zandbergen
12 Gespreksdienst *) br. Stap
19 Gedachtenisdienst / Laatste zondag kerkelijk jaar mw. ds. L. de Kam
26 1e Advent, Gespreksdienst **) hr. Schuurman Hess

DECEMBER 

3 2e Advent, mw. A. Breugem 
10 3e Advent, Adventsbijeenkomst met koffietafel. 16.00 uur mw. ds. L. de Kam
17 4e Advent, Kinderkerstviering mw. ds. L. de Kam
24 Kerstavonddienst 19.30 uur mw. ds. L. de Kam

JANUARI 

7 Nieuwjaarsdienst met glaasje 16.00 uur mw. ds. L. de Kam
14 Gespreksdienst *)

21 Ringdag Ring ZW. Nederland in Gouda -----
28 Gespreksdienst **)

FEBRUARI 

4 mw. ds. L. de Kam

11 Gespreksdienst *) 

18 40 dgn. tijd Themadienst drs. H. Stufkens
25 40 dgn. tijd Gespreksdienst **)
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Datum Plaats / Bijzonderheden Voorganger

MAART 

4 40 dgn. tijd mw. M. Zandbergen
11 40 dgn. tijd, gespreksdienst *)

18 40 dgn. tijd ds. D. Wursten
25 Palmzondag mw. ds. L. de Kam
29 Witte donderdag mw. ds. L. de Kam

APRIL 

1 Pasen mw. ds. L. de Kam
8 Gespreksdienst *)

15 Themadienst ds. G.J. Smit
22 Gespreksdienst **)

29 5e zondag mw. ds. L. de Kam 
MEI 

6 mw. ds. L. de Kam

13 Gespreksdienst *)

20 Pinksteren. ds. E. Rooze
27 Gespreksdienst **)

JUNI 

3 mw. ds. M. Haas

10 -----

17 Themadienst Nog niet bekend
24 -----

JULI 

1  mw. ds. L. de Kam
8 -----

15 Themadienst rond kunst mw. ds. L. de Kam
22 -----

29 5e zondag Nog niet bekend
AUGUSTUS

5 mw. ds. G. Meijer

12 -----

19 mw. ds. G. Meijer

26 -----

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 bijeenkomsten worden verzorgd door een inleider van buiten de Gemeente. 
Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld vangen alle diensten aan om 10.00 uur. 
Zie voor aanvullende informatie ook “Over en Weer”.
BIJZONDERHEDEN
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THEMADIENSTEN
De diensten op de derde zondag van de maand staan zo mogelijk in het teken van een bepaald 
thema. Ter voorbereiding hierop vindt op de donderdag 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
zo mogelijk door inleiders van buiten de Gemeente.
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 op 3 september in
Middelburg, de gezamenlijke startzondag met de beide 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 19 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 10 december, de 3e zondag in de Adventsperiode, komt de Gemeente in de middag samen om te
luisteren naar teksten en kerstmuziek. 
Op 17 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 heeft een aandeel 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 7 januari, de eerste zondag in het nieuwe jaar waarop de Gemeente weer bijeen komt, is er
’s-middags om 16.00 uur 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 25 maart, Palmzondag, staan het lijdensverhaal en de hieraan verwante muziek
centraal.
Op Goede Vrijdag is er een tafelviering.
De dienst op 1 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 een kerkdienst gehouden.
Ook worden in samenwerking met het Zeeuws Museum enkele diensten gehouden in het museum
rond een op dat moment daar actueel kunstthema.
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Activiteitenkalender 2017 – 2018
Doopsgezinde Gemeente Walcheren

Datum Activiteit / Bijzonderheden Tijd

SEPTEMBER

4 Zusterkring 14.00
7 Doperse herberg 12.30 – 15.30
7 Vergadering kerkenraad 16.00
9 Open Monumentendag 10.00 – 13.30
14 Thema-avond: Vredesweek

Inleider: br. B. Rosenbrand e.a.
19.30

OKTOBER

2 Zusterkring 14.00
5 Doperse Herberg 12.30 – 15.30
5 Vergadering kerkenraad 16.00
12 Thema-avond. Onrecht

Inleider: ds. E. Rooze
19.30

NOVEMBER

2 Doperse Herberg 12.30 – 15.30
2 Vergadering kerkenraad 16.00
6 Zusterkring 14.00
16 Thema-avond. Luther en Karlstadt 

Inleider: ds. D. Stap
19.30

20 Najaars-ledenvergadering 19.30
DECEMBER

7 Doperse herberg 12.30 – 15.30
7 Vergadering kerkenraad 16.00
11 Zusterkring  Adventsviering 14.00

JANUARI

8 Zusterkring 14.00
11 Doperse herberg 12.30 – 15.30
11 Vergadering kerkenraad 16.00

FEBRUARI

1 Doperse Herberg 12.30 – 15.30
1 Vergadering kerkenraad 16.00
5 Zusterkring 14.00
16 Thema-avond. Levenswijsheid

Inleider: ds. L. de Kam
19.30
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Datum Activiteit / Bijzonderheden Tijd

MAART

2 Doperse Herberg 12.30 – 15.30
2 Vergadering kerkenraad 16.00
15 Thema-avond. Mistieke perspectieven bij de Matthäus Passion

Inleider: ds. D. Stap
19.30

19 Zusterkring  Paasviering 14.00
APRIL

5 Doperse Herberg 12.30 – 15.30
5 Vergadering kerkenraad 16.00
12 Thema-avond

Inleider: ds. G.J. Smit
19.30

17 Voorjaars-ledenvergadering 19.30
30 Zusterkring 14.00

MEI

3 Doperse Herberg 12.30 – 15.30
3 Vergadering kerkenraad 16.00
17 Thema-avond. De verhalen

Inleider: ds. E. Rooze
19.30

JUNI

7 Doperse Herberg 12.30 – 15.30
7 Vergadering kerkenraad 16.00
14 Thema-avond.

Inleider: 
19.30

JULI

5   12.30 – 15.30
5 Vergadering kerkenraad 16.00

AUGUSTUS

2 Vergadering kerkenraad 16.00

Alle activiteiten vinden plaats in de Gemeentekamer van de kerk, ingang Blindenhoek.
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NADERE INFORMATIE

ZUSTERKRING
In beginsel 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”.
DOPERSE HERBERG 
Elke eerste donderdag van de maand is de kerk is vanaf 12.30 uur open voor iedereen die 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
hebben getrokken. 
Contactpersoon zr. M.P.J. Waals (0118 – 412082).
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  aan de orde komen zijn:
duurzaamheid, levenseinde, zorg, ethiek, 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).
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.
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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.P.J. Waals (0118 – 412082)
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. Zie
hiervoor het gemeenteblad “Over en Weer”.
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)
POĒZIE VOORDRACHT
In de maanden oktober tot mei wordt op de middag van de eerste donderdag van de maand poëzie
voorgedragen. De keuze van het voor te dragen werk is aan de voordrager. Voor nadere informatie en
aanvangstijd zie het gemeenteblad “Over en Weer”.
Contactpersoon br. K. Flos (0114-635230)
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 en steunt de
zusterkring het werk van Diet Koster in de Palestijnse gebieden.

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

en het maandblad “OVER EN WEER”

8

http://WWW.DGWALCHEREN.NL/


“Licht dat ons aanstoot in de morgen”
                                                                                           (Lied 601 Liedboek)
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Afbeeldingen
titelpagina:
Paneel uit koorbank 
Maagdenburger Dom
titelpagina binnenzijde:
Zonsopgang over 
Walcheren 
achterpagina  binnenzijde:
Wandbord met 
Doopsgezinde kernwaarden
achterpagina:
Bord voor de Stadtkirche in 
Düsseldorff
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