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Voorwoord 
 
Beste lezer, 
 
In dit boekje vindt u het cursus- en activiteitenprogramma van de 

Protestantse gemeenten van Nieuw- en Sint Joosland en Ritthem. Elk jaar 
biedt de kerk mogelijkheden om te leren, te delen en te vieren.  

 
Er zijn cursussen en activiteiten voor alle leeftijden. Zo zijn er kringen 

voor geloofsverdieping,  ontmoetingsmomenten, encursussen om kennis te 
maken met het christelijk geloof.  

 
Elk nieuw seizoen begint met de Startzondag. Die wordt dit jaar 

gehouden op zondag 9 september in de kerk van Ritthem (aanvang 10.00 
uur) 

   
Over de kerkdiensten vindt u in deze gids geen informatie. Daarvoor 

verwijzen we naar  het maandelijkse kerkblad ‘Kerkelijk Nieuws’ en onze 
website  www.pknieuwensintjooslandritthem.nl   Ze worden eveneens 
aangekondigd in de huis-aan-huisbladen ‘De Bode’ en ‘De Faam’en in de 
dorpskrant van Nieuw- en Sint Joosland. 

 
Informatie 
Wilt u/wil jij meer weten over de in dit boekje beschreven activiteiten, 

neem dan contact op met een van de scriba’s. Dat zijn: 
 
Mevr. Jannie Janse in Ritthem  scribaatritthem@zeelandnet.nl 
Dhr. Jan Zwemer in  Nieuw- en Sint Joosland scribanieuwland@gmail.com 

 
 

Hartelijk welkom bij de diverse activiteiten in de gemeente. 
 

  

file:///D:/Elizabeth/KERK%20NIEUWLAND/Kerkblad&publiciteit/Cursus&activiteitenboekje/scribaatritthem@zeelandnet.nl
mailto:scribanieuwland@gmail.com
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ZONDAG 

 
EREDIENSTEN en ontmoeting   

          
 Waar het om draait! De samenkomsten op zondagmorgen, waarin God 
wordt geëerd door aanbidding en liederen, door het voorlezen uit de Bijbel, 
door verkondiging  waarin we versterkt worden, door voorbede en zegen en 
door de ontmoeting met elkaar. Soms wordt gevraagd of je in een kerk 
zomaar een dienst mag bijwonen. Dat kan zeker. Iedereen is welkom in de 
kerk.  
 
De diensten worden in de regel de ene week in Nieuw- en Sint Joosland en de 
andere week in Ritthem gehouden vanaf 10.00 uur. 
 
 Vaak is er na de dienst gelegenheid om elkaar te ontmoeten bij de koffie, 
thee en limonade.  
 
Kerkdiensten zijn bestemd voor alle leeftijden. Voor de kinderen: zie de 
aankondiging over de kindernevendienst  in dit boekje.  
 
Details van de kerkdiensten staan vermeld in het maandelijks kerkblad, de 
website www.pknieuwensintjooslandritthem.nl en het mededelingenkastje 
bij de kerken. 
 

 
 

 

http://www.pknieuwensintjooslandritthem.nl/


5 
 

 
Catechese:  

 
Catechisatie wordt gegeven aan  één groep van  12 jaar en ouder. We 
streven ernaar dat de “ouderen’ de jongeren meenemen op hun 
geloofsweg door middel van het leiden van de kleine groep. Zo hopen we 
dichter bij elkaar te komen. In woord, gezelligheid en gebed. We starten 
eind oktober en komen om de drie weken op zondagmiddag bij elkaar. 
Plaats en tijd worden in een persoonlijke uitnodiging meegedeeld. 
Informatie: John de Pagter katkajohn@zeelandnet.nl)   
en Christiaan van Mourik (chrvanmourik@zeelandnet.nl) 
 

Kindernevendienst 
 
Elke week wordt, tijdens het middengedeelte van de kerkdienst, de 

kindernevendienst gehouden. In de kindernevendienst staan de verhalen uit 
de Bijbel centraal. Er wordt gebruikt gemaakt van de methode ‘Vertel het 
maar’. In de nevendienst krijgen kinderen ook ruimte om het gehoorde op 
een creatieve manier te verwerken.  

Voor informatie kun je contact opnemen met:  

 In Nieuwland: Ingrid Jacobse, tel: 603569   

 In Ritthem: Martine Osté, tel. 462628 
 

Kinderclub Happy Day  
 
Op de eerste vrijdag van de maand, behalve in de vakanties, zijn de 

kinderen van Nieuwland en Ritthem van harte welkom bij ‘Happy Day’. De 
club is bedoeld voor kinderen in de basisschoolleeftijd en wordt gehouden in 
de kerk van Nieuw- en Sint Joosland van 15.30 uur tot 17.00 uur.  

We beginnen de clubmiddag met een welkom en zingen onder 
begeleiding van gitaar of piano of met c.d's.  Daarna bidden we. De kinderen 
bedenken  gebedspunten: b.v. een bedankje voor een goed cijfer, een gebed 
voor je zieke oma. Eenvoudig en passend bij het niveau van de kinderen.  

We vertellen een geschiedenis uit de Bijbel, soms alleen verhalend, vaak 
met beeld ondersteund om het zo begrijpelijk te maken voor de kinderen van 

KINDEREN EN JONGEREN  
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nu. Aansluitend is er een korte pauze met drinken en iets lekkers. Dan is het 
tijd om te gaan knutselen. Voor kinderen die daar niet zo van houden zijn er 
gezelschapsspelletjes.  

We hebben aan het slot altijd ‘de 2 kinderen van de maand'. Zij komen 
even naar voren, krijgen een bloemenslinger om en staan even in het 
zonnetje: We zingen een liedje voor hen en daarna mogen ze als eerste een 
cadeautje uitzoeken. En meteen daarna ook de andere kinderen die er zijn!  

     De oudere kinderen ( groep 6 en ouder) helpen vaak de jongere en kunnen 
ook meedoen met bv. de toneelstukjes. Zij komen op de club om gezellig erbij 
te zijn en ons te helpen. Er komen ook veel kinderen die normaal nooit naar 
een kerk gaan. Dat is ook helemaal geen voorwaarde! Iedereen is welkom!  

Soms hebben we speciale gasten: kinderwerkers van een andere 
kinderclub of kerkelijke gemeente die het verhaal en de knutselwerkjes voor 
hun rekening nemen. Het is ook mogelijk bij ons een maatschappelijke stage 
te komen lopen vanuit de middelbare school. Het komende seizoen zal het 
alweer het 13de seizoen zijn dat we HAPPY DAY-club hebben!  

De club bestaat uit een vaste kern die (bijna) altijd komt en kinderen die 
er af en toe zijn. De club is meer en meer geworden tot een prettige plek 
waar kinderen zich welkom voelen, waar ze elkaar leren kennen, waar ze 
leren wie God is en hoe Hij naar ons kijkt: kostbaar in Zijn ogen en daarom 
ook kostbaar voor elkaar!  

De club wordt al sinds de oprichting geleid door:  Ina Hoebeke, Ineke 
Minheere en Marleen Scheermeijer.  Sinds afgelopen seizoen is ook Vendorra 
Neugebauer-Rijborz niet meer weg te denken. Een mooi team, ieder haar 
taak en mooi op maat! Samen in de naam van Jezus aan het werk.  

Info: Marleen Scheermeijer, tel.: 0118 604683   
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VORMING EN TOERUSTING 

 
Doopcatechese   

 
Je bent vader en moeder geworden van een zoon of dochter. Blij en 

dankbaar zijn jullie en  je beseft: dit jonge leven is niet vanzelfsprekend.  
Het is een wonder, waarin je iets gewaar wordt  van de grote Schepper.  
Toen jij was geboren, lieten je ouders je dopen. Eigenlijk zou je dat ook wel 
willen, je kind laten dopen.  Maar wat betekent de doop eigenlijk precies? En 
wat beloof je als ouders?  

Wat zegt de Bijbel erover? Hoe wordt er in verschillende kerken over 
gedacht? Er zijn veel vragen  rond de doop, daarom is het goed er met elkaar 
over te praten. Daarom is er doopcatechese.   

 
Gedurende drie  avonden gaan we in op:  
1. De betekenis van de doop.  
2. De viering van de doop en de vragen die je daarbij als ouders 

beantwoordt.  
3. De doop en de consequenties daarvan voor de opvoeding. De 

invulling van de kerkdienst waarin de doop wordt bediend.  
Deze avonden zijn niet alleen bedoeld voor ouders van pasgeboren 

baby’s. Iedereen die  wil nadenken over de doop en de betekenis ervan kan 
de doopcatechese volgen. Met name ook jongeren en volwassenen die niet 
gedoopt zijn, maar er wel over willen horen, zijn welkom.  

 
De data van samenkomst worden vastgesteld in overleg met de 

deelnemers.  
 

Meld je voor  doopcatechese aan bij  
Mevr. Jannie Janse in Ritthem, scribaatritthem@zeelandnet.nl of 
Dhr. Jan Zwemer in Nieuw en Sint Joosland, scribanieuwland@gmail.com 
 
 
 
 
 

mailto:scribaatritthem@zeelandnet.nl
mailto:scribanieuwland@gmail.com
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Geloven en belijden 
 
Bent u, ben jij als baby gedoopt? Of ben je als baby niet gedoopt en lieten 

je ouders je zegenen en spraken ze het verlangen uit dat jij later tot de 
geloofskeuze zou komen om je te laten dopen?  

 
Al in de vroege christelijke gemeente kregen kinderen, jongeren en 

volwassenen geloofsonderwijs. Na doop en belijdenis van het geloof mocht 
men deel nemen aan het Heilig Avondmaal en als belijdend lid nam men 
bewust zijn of haar plaats in in de gemeente.  De kerk heeft ook vandaag 
belijdende leden nodig. Mensen die als lid van het lichaam van Christus 
verantwoordelijkheid willen dragen in kerk en samenleving.  

Wat is ‘belijdenis doen’? 
Eigenlijk niets meer en niets 
minder dan ‘ja’ zeggen tegen 
God en Zijn gemeente. Het is 
dankbaar aanvaarden wat 
Christus voor ons deed. Hij gaf 
Zijn leven om ons met God te 
verzoenen, zodat we leven 
mogen als kinderen van God. 
Als we het geloof belijden 
zeggen we ook dat we een 
verantwoordelijkheid willen 
dragen in de gemeente van 

Christus. De gemeente waarin we van en met elkaar leren en waarin we 
samen leren onze Heer te volgen. Dat is geen lijdelijk volgen maar een actief 
en bewust volgen. Het brengt keuzes mee vanuit de vrijheid van het geloof in 
Christus. Je leeft dan als een discipel, een leerling van Jezus.  

 
Als je nog geen belijdenis hebt gedaan, zou je dan die stap niet willen 

zetten? 
Als je erover nadenkt ga er dan eens over praten en neem contact op met  
Mevr. Jannie Janse te Ritthem scribaatritthem@zeelandnet.nl of 
Dhr. Jan Zwemer te Nieuw -en Sint Joosland scribanieuwland@gmail.com 

 
 

file:///D:/Elizabeth/KERK%20NIEUWLAND/Kerkblad&publiciteit/Cursus&activiteitenboekje/scribaatritthem@zeelandnet.nl
mailto:scribanieuwland@gmail.com
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HOT ITEMS  
 
Met 25+ers  komen we zo’n 5 a 6 keer per jaar op zondagavond bij elkaar. 

Omdat dit nou eenmaal gezellig is en ook praktisch komen we bij elkaar in de 
wisselende huiskamers. Het doel is: elkaar vinden in het gesprek over het 
geloof.  

Met elkaar in gesprek rond onderwerpen uit de bijbel. Onderwerpen die 
niet altijd gemakkelijk zijn, pittig zelfs.  
Echte “Hot Items”.  

Vaak kunnen we concluderen dat we veel op elkaar lijken, samen 
geloven, dat we een druk leven hebben, samen bidden, het fijn is samen te 
praten over je baan of je gezin, praten over je geloof in God en over het feit  
dat Hij boven en in ons leven is. 

De eerste avond zal in oktober zijn. (19.30 tot 21.30 uur) Onze deur staat 
open om jullie een avondje (er-)uit te bieden. Want met Hot-Items willen we 
de drempel laag houden en jou de kans geven om samen te delen, om samen 
Kerk te zijn. 

Voor meer info kun je terecht bij:   
Christiaan en Eline van Mourik, Oude Rijksweg 14, 0118-602334  of  

chriseline@zeelandnet.nl  
 

Gespreksgroep Discipelschap 

 
Deze uitnodiging is bestemd voor iedereen die meer wil weten over 
het geloof in God, het volgen van Jezus en het leven door de Geeest.  
 
Het gaat om  de opdracht die Jezus gaf: “Ga dan heen, onderwijs al de 
volken, hen dopend in de Naam van de Vader en van de Zoon en van 
de Heilige Geest, hun lerend alles wat Ik u geboden heb, in acht te 
nemen. En zie, Ik ben met u al de dagen, tot de voleinding van de 
wereld. Amen.” (Matt. 28:19 en 20 HSV). 
 

mailto:chriseline@zeelandnet.nl
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Deze 2-jarige cursus wordt op donderdag, eén 
keer per 2 weken gegeven in de Gereformeerde 
Kerk aan de Kerklaan in Arnemuiden.  
 
We behandelen dit seizoen de hoofdstukken 11 
tot en met 20 uit het boekje “Discipelschap” van 
ds. L.M. Vreugdenhil. Ben je geïnteresserd dan 
ben je hartelijk welkom, dus ook wanneer je 
niet mee hebt gedaan aan het eerste jaar.  
 
Leiders van de cursus zijn vanuit de Protestantse Gemeente Nieuw- en 
Sint Joosland Wim Staat en Jan Zwemer en vanuit de Gereformeerde 
Kerk Arnemuiden Rian Pleijte en dominee Willem Frank van de 
Woestijne. 
 
Wil je meer weten? Je kunt het de cursisten/deelnemers vragen van 
het vorige seizoen en hun verhalen en ervaringen horen. Je kunt 
natuurlijk ook altijd terecht bij bovengenoemden. Je kunt je ook bij hen 
opgeven. Je kunt ook mailen: 
Rian Pleijte: Tel. 603136; e-mail: rianpleijte@kpnplanet.nl 
Wim Staat: Tel. 603627; email: kerkenstaat@gmail.com 

 
 
Gemeente- Groei-Groep  

 
Deze kring is een vervolg op het Bijbels Leerhuis.  

We behandelen het  boekje “De hoop die in ons leeft” (ondertitel:  
“Jezus volgen in een verwarrende tijd” n.a.v. de Eerste brief aan Petrus). 

Op de tweede woensdag van de maand komen we bijeen van 14.00-16.00 
uur bij de fam. De Haan, Korteweg 3, in Nieuw- en Sint  Joosland .  
Dit seizoen starten we met hoofdstuk 5 getiteld: “Wij zijn priesters” n.a.v. 1 
Petrus 2: 1-10.  
De kring staat onder leiding van Nol en Margreet Tasma. Voor inlichtingen 
kunt u bij hen terecht. Molendijk 22, telefoon 0118-606577. 
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GEBED 

 
Kerkgebed 

 
Gebed is één van de pijlers van het leven als christen. Bidden is een 

onmisbaar contact tussen God en mensen. De kracht van het gebed moeten 
we niet onderschatten. Het is van wezenlijk belang voor kerk en samenleving 
en voor ons persoonlijke leven.  

 
Eén maal in de twee weken wordt het kerkgebed gehouden. Een uur dat 

begint met luisteren naar een gedeelte uit de Bijbel. Al luisterend wordt 
gezocht naar de betekenis van dit gedeelte voor het leven van de gemeente 
in de huidige samenleving. Daarna worden de vreugden en noden in onze 
gemeenten en daarbuiten in gebed gebracht voor God.  

 
Het kerkgebed –bedoeld voor gemeenteleden van zowel Ritthem als 

Nieuwland- wordt gehouden in de consistorie van Nieuw- en Sint Joosland op 
maandagavond van 20.00-21.00 uur in de even weken.  

Wil je meer informatie bel dan Margreet Tasma, tel. 0118 606577. 
 

ONTMOETING 

 
Ontmoetingsmiddagen 55+ 

In de afgelopen jaren is gebleken dat de ontmoetingsmiddagen door veel 
gemeenteleden worden gewaardeerd. Er is tijd voor ontmoeting, er is iets te 
eten en drinken, meedoen aan een spel of een andere activiteit en een 
moment van bezinning en gebed.  

 
Er worden ook dit seizoen weer twee ontmoetingsmiddagen gehouden.  
Eén in Ritthem en één in Nieuw- en Sint Joosland. De beide middagen zijn 

bedoeld voor gemeenteleden en belangstellenden van ca. 55 jaar en ouder.  
Plaats: 

. In Nieuw- en Sint Joosland, in de kerk, in oktober . 

. In Ritthem, in de ontmoetingsruimte van de kerk, in april. 
 
De  data worden gepubliceerd  in het kerkblad en op de website.  
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Inloopmorgens (alle leeftjden) 

 
Elke eerste dinsdag van de maand is er een inloopmorgen in de 

consistorie van de kerk in Ritthem.  
In Nieuw- en Sint Joosland is er elke eerste woensdag  van de maand van 

oktober tot en met mei  zo’n ochtend, in de consistorie van de Nieuwlandse 
kerk.  

Deinloop is bedoeld om elkaar in een ongedwongen sfeer te ontmoeten. 
Soms is er iemand die iets meeneemt om te laten zien, of een ander die iets 
gelezen heeft dat hij/zij graag deelt. Kortom, ieder keer is het anders, maar 
aandacht is er altijd.  

 
Vanaf 10.00 uur tot 

11.30 uur bent u welkom 
en staan koffie en thee 
klaar.  Vanaf oktober tot 
en met april is er elke 
maand een 
inloopmorgen.  

 
Iedereen is welkom, 

leeftijd speelt geen rol! 
Ouderen die graag willen 
komen maar slecht ter 
been zijn kunnen worden opgehaald. Hiervoor kunt u contact opnemen met: 

- In Nieuw- en Sint Joosland: Margreet Tasma, tel. 606577 
- In Ritthem: Lien Osté, tel. 461565 

 
Zomerfeest 
         
  Het voor zaterdag 18 augustus 2018 gepland zomerfeest in Nieuw- en Sint 
Joosland  werd op een laat moment afgelast.  De ringrijderij ging wel door en 
dat was mede aanleiding om ook de activiteiten in de kerk doorgang te laten 
vinden.  Dat betrof een samenzang en een doorlopende presentative met 
foto’s van de meer dan 400 gehuchten, dorpen, en steden in Zeeland.   
Bovendien stond het kerkgebouw de hele dag open voor ontmoeting.  
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Wintermarkt 
 
Elk jaar weer is de wintermarkt in de kerk van Nieuw- en Sint Joosland 

een gezellig gebeuren. Er is ruimte om elkaar in een ongedwongen sfeer te 
ontmoeten met koffie/thee/frisdrank . 

 
Er wordt van alles verkocht: oliebollen, mooie kerststukjes, boeken, 

kaarten en zelfgemaakte artikelen, waaronder  prachtige schilderstukken en 
beelden.  

  
De wintermarkt wordt georganiseerd door vele vrijwilligers. De opbrengst 

is bestemd voor het onderhoud van de kerk van Nieuwland.  
  
Informatie over datum en verdere bijzonderheden over de wintermarkt 

kunt u te zijner tijd lezen in het kerkblad, op de website  en in de regionale 
pers.  

Contactpersoon voor de wintermarkt is Nol tasma, telefoon 0118-606577 
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Telefoonnummers en e-mail adressen: 
 
 
 
Contactpersonen tiener- en kinderwerk: 
Fam. Van Mourik 602334  chriseline@zeelandnet.nl 
Fam. Scheermeijer 604683 chris.s@zeelandnet.nl 

 
Contactpersonen kindernevendienst: 
Nieuwland: Ingrid Jacobse 603569 jjjacobse@zeelandnet.nl 
Ritthem: Martine Osté  462628      moste@zeelandnet.nl 

 
Ouderlingen Ritthem 
Jannie Janse-Janse (scriba)  471795 Dorpsstraat 9, 4389 TN Ritthem             
scribaatritthem@zeelandnet.nl    
John de Pagter  469425   katkajohn@zeelandnet.nl 
Kees Simons 466465   kees.simons@zeelandnet.nl 

     
Ouderlingen Nieuw- en Sint  Joosland 
Christiaan van Mourik (preses) 602334 chriseline@zeelandnet.nl 
Jan Zwemer (scriba)    06-13193999 Quarleshavenstraat 19, Nieuw En St 
Joosland 4339 BW.  scribanieuwland@gmail.com 
Elizabeth de Haan-Roelse 603344      e.dehaan.roelse@kpnplanet.n       
 Wim Staat                                 603627 kerkenstaat@gamil.com  
Corry van Waarde-Verkeste 602602 cavwaarde@zeelandnet.nl 

 
Ouderlingen-kerkrentmeester Ritthem 
Peter Osté 464566    peteroste@zeelandnet.nl 
Vacature 

 
Kerkrentmeester Ritthem 
Riet van Aartsen-de Buck       462138    vanaartsen@zeelandnet.nl 

 
Ouderlingen-kerkrentmeester Nieuw- en Sint  Joosland 
Arjen  Westeneng  642188/ 06-20137580  westeneng@zeelandnet.nl    
Patrick Willeboer 851307                               wiljanse1@zeelandnet.nl 

 

mailto:chriseline@zeelandnet.nl
mailto:chris.s@zeelandnet.nl
mailto:moste@zeelandnet.nl
mailto:scribaatritthem@zeelandnet.nl
mailto:katkajohn@zeelandnet.nl
mailto:scribanieuwland@gmail.com
mailto:e.dehaan.roelse@kpnplanet.n
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Kerkrentmeester Nieuw- en Sint Joosland 
Pedro van Sluijs   601925 p.van.sluys@kpnplanet.nl 
Diakenen Ritthem 
Thea  Mulder-Osté              466815 thea.mulder@outlook.com 
Marjolein de Visser-Cevaal 06-53868728 marjoleincevaal@live.nl 
Vacature 

 
Diakenen Nieuw- en Sint Joosland 
Adrie Janse            601734  jansepoort@live.nl 
Nel Kamp                         601973  ariekamp@zeelandnet.nl 
Dita Mulder-Tempelman      469000 dtjmuldertempelman@gmail.com  
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Predikant: Ds. Pascal Handdschin Veersesingel 154, 4332TE 
Middelburg  pascal.handschin@mtsmail.org 
 
 
Gesprek gewenst met predikant?  Melding van ziekte of overlijden? 
Voor bovenstaan zaken kunt u contact opnemen met de scriba's Jannie 
Janse-Janse (Ritthem)  of Jan Zwemer (Nieuw- en Sint Joosland. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


