
 

 

Ring Walcheren 

 

10 november 2021: ontmoetingsbijeenkomst Ring Walcheren 

Aan alle kerkenraden van de ring Walcheren.  

De afgelopen periode was geen gemakkelijke periode, de corona pandemie heeft het kerkelijk leven 

flink overhoop gehaald. Noodgedwongen  moesten we als kerk door de Corona allerlei dingen anders 

doen. Want het was/is erg moeilijk om in deze tijd betrokken te blijven op elkaar in de gemeente. 

Maar deze tijd biedt ook  kansen om als kerk in de samenleving zichtbaar te zijn en te blijven. Wat zal 

de toekomst voor ons gemeenten brengen?  

Van de landelijke kerk verscheen de visie nota  van U is de toekomst . Elementen uit deze nota zijn 

verwerkt in de uitgekomen  brochure  kerk na corona  met als  sub thema Hef op uw hoofden,   

poorten wijd (ps 24) met daarin het thema als de kerkdeuren (poorten) weer normaal open gaan. Wat 

dan? Gelukkig kunnen ze weer open.  

Onze classispredikant ds Arie van der Maas hebben we bereid gevonden om op de ringavond dit 

onderwerp met ons te bespreken. U bent  van harte uitgenodigd voor de bijeenkomst die in het teken 

staat van dit onderwerp. De avond wordt gehouden  op:  

10 november  2021 

In de Moria kerk te Westkapelle  

Markt  

Aanvang 19.30 uur ( inloop vanaf 19.15 uur)  

Deze bijeenkomst is bedoeld voor kerkenraadsleden maar zeker zijn ook  gemeenteleden van de 

tot de ring Walcheren behorende gemeenten hartelijk welkom. Geef deze uitnodiging door via 

uw kerkelijke  info kanalen als website, kerkblad etc.  

Het programma is als volgt: 

 Inloop. Deze is vanaf 19.15 uur met koffie en thee. 

 Opening. Deze is om 19.30 uur door de protestantse gemeenschap  Westkapelle met een korte 

presentatie wat het betekent kerk te zijn in het dorp. 

 Gemeente zijn na de Corona . 19.50 Onze classis predikant ds Arie vd Maas heeft zich 

bereid getoond dit onderwerp in te leiden    

    Ca 20.45 uur PAUZE 

 21.00 Verwerking van het onderwerp  
 

 21.35  Diversen. Indien daar nog tijd voor is wordt er een rondje langs de gemeenten 

gehouden om elkaar deelgenoot te maken van zaken die we met elkaar willen delen. 

 

 Afsluiting 21.45 uur afsluiting. Daarna is er gelegenheid is om met elkaar na te praten  

 

Wij hopen en rekenen op een hoge opkomst. 

Met vriendelijke groet, namens de ringleiding Walcheren 

w.g. Jan Janse 


