
 

 

 

 
 



 

Uitnodiging Ring Walcheren  

 

 

Ontmoetingsbijeenkomst Ring Walcheren woensdag 18 mei 2022 

     in de Johanneskerk  

Noordweg 3, Serooskerke  

Aanvang 19.45 uur (inloop vanaf 19.15 uur)  

Deze bijeenkomst is, mede gezien het onderwerp, naast kerkenraadsleden ook bedoeld voor   

gemeenteleden. Iedereen van harte welkom.  

Het programma is als volgt: 

• 19.15 uur Inloop met koffie en thee 

• 19.45 uur Welkom door Ring Walcheren  

• 19.47 uur  Opening door de protestantse gemeente Serooskerke 

• 20.05 uur  Onderwerp: groene theologie   

Tjirk van de Ziel zal spreken over groene theologie (het boek van Trees van Monfoort)  

Komen onderwerpen als PFAS en stikstof zomaar uit de lucht vallen?  

Eeuwenlang heeft de mens ongebreideld gebruik gemaakt van de natuur. Het westerse 

christendom rechtvaardigde dit met de opvatting dat de mens centraal staat in de schepping en 

heerser is over de natuur. Het mensgerichte wereldbeeld is zo vanzelfsprekend dat we er 

zelden bij stilstaan. Met haar boek “Groene theologie” verwoordt de auteur Trees van 

Monfoort een andere kijk op natuur. Vanuit de Bijbel en de christelijke traditie benadrukt ze 

dat niet de mens centraal staat, maar Gods liefde voor heel de schepping. De ecologische crisis 

vraagt om een herbezinning in denken, doen én geloven. Spreker Tjirk van der Ziel neemt ons 

n.a.v. het boek “Groene theologie” mee om zo duurzaamheid en geloof, theologie en ecologie 

met elkaar te verbinden. Een boeiend onderwerp. 

.   

20.45 – 21.00 uur PAUZE 

• 21.00 uur Discussie en vragen 

• 21.20 uur Uitwisseling informatie gemeenten Ring Walcheren  

• 21.35 uur Afsluiting  

Daarna is er gelegenheid om met elkaar na te praten. 

 

 

 

Wij hopen en rekenen op uw aanwezigheid en een hoge opkomst. 

Zet alvast de volgende ringontmoetingsavond  in uw agenda : donderdag 10 november 2022. 

 

Met vriendelijke groet, namens de ringleiding  

Lenie Molendijk 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Voor de agenda: 18 mei, 19.45 uur een ontmoetingsbijeenkomst Ring Walcheren, 

Serooskerke  

Aanvang 19.45 uur (inloop vanaf 19.15 uur). Onderwerp: groene theologie 

(in de week voorafgaand aan 18 mei meer info) 
 

 

 

Uitnodiging 

De diaconieën van de protestantse gemeenten Biggekerke/Meliskerke, 

Koudekerke en Zoutelande willen het gezamenlijk jaarproject 2020/2021 

afsluiten met de Stichting Dekat di Hati. Op zaterdag 21 mei 2022 zal er een 

warme maaltijd worden klaargemaakt met 7 verschillende gerechtjes inclusief 

twee consumpties en koffie met spekkoek toe. De maaltijd zal worden gehouden 

in de Klimop, Kerkstraat 2, Koudekerke. Prijs € 19,50 per persoon. De 

opbrengst is voor de Stichting Dekat di Hati. Inloop vanaf 17.30 uur. Opgeven 

vóór 16 mei 2022 bij: Bram Kesteloo:a.kesteloo@simpc.nl tel.06-48549020, 

Henny van Os:hennyvanos@zeelandnet.nl tel.06-40950112, Jos van Keulen: 

vkeulen6@zeelandnet.nl tel.06-48350211. IEDEREEN IS VAN HARTE 

WELKOM – VOL-IS-VOL 
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