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Zondag 6 november. 
Omdat we zondag 18 december de heringerichte kerk officieel in gebruik gaan nemen 
heb ik geruild met ds. J. Nauta uit Middelburg. Hij zou die 18e voorgaan, maar was 
genegen en in de gelegenheid om nu komende zondag naar Koudekerke te komen. 
Schriftlezingen zijn psalm 122: 1-7 en Lucas 19: 41-44. 
 
We kerken in de Dorpskerk te Biggekerke (of in de Klimop via internet verbinding) met 
kindernevendienst. Wilt u graag de diensten meevieren in Biggekerke, maar beschikt u niet over eigen 
vervoer en ziet u geen mogelijkheid  zelf vervoer te regelen? Dan kunt u contact opnemen met Wim Louwerse  
(tel: 0118-471002, wimennely@zeelandnet.nl) of Piet Wielemaker (tel: 0118-551365 , 
pietwielemaker@hotmail.com). Zij zijn bereid vervoer voor u te regelen.  
 

Bloemen gingen zondag 30 oktober naar mevrouw T. Kambier, Thorntonlaan 3.  

Gemeenteleven: 26 oktober is Willem Jan (Wim) Leijs overleden op 83 jarige leeftijd. 
Correspondentieadres: Burg. Dregmanstraat 20, 4371EG Koudekerke. 
 
De Herberg: samen eten op woensdag 9 november, 12.00 uur in de Klimop. Iedereen 
welkom. Kosten: 7, 50 pp. Opgeven voor maandag 7 november bij Adrie Minderhoud, tel. 
552206 of per e-mail: a3ada@zeelandnet.nl 
  

Weet u wat u eet?  Dinsdagavond 8 november geeft Herman Lelieveldt een lezing over de 
voedselparadox. We willen allemaal lekker en goedkoop eten, maar hoe rijmen we dat met 
gezondheid en een verantwoord milieu? Voor consumenten, bedrijven en overheid is het 
moeilijk om daadwerkelijk iets aan ons voedselsysteem te veranderen. Belangrijk thema 
vooral in deze roerige tijd. Zijn er mogelijkheden om ons voedselsysteem te verduurzamen? 
Iedereen is van harte welkom in de Catharinakerk, Zoutelande! Toegang gratis, aanvang 
19.30 uur. 
 
UITNODIGING 
Een gezamenlijke diaconale maaltijd is er op 12 november 2022 in de Odulphuskerk, 
Meliskerke (dus niet in Onderdak). Inloop vanaf 17.30 uur. De prijs is € 15,00 per persoon en 
na aftrek van kosten is de hele opbrengst voor ons diaconaal project ten behoeve van de 
Stichting WillsKracht. Aangezien het een gezamenlijk project is van onze drie gemeenten 
Biggekerke/Meliskerke, Koudekerke en Zoutelande zijn gemeenteleden uit alle drie 
gemeenten welkom. Wees er snel bij want vol-is-vol. 
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Opgave vóór 8 november 2022 bij: 
Jos van Keulen: vkeulen6@zeelandnet.nl tel.06-48350211 
Jan Vink: j.vink@middelburg.nl tel tel. 06-46265750 
Marco de Visser:marcodev@zeelandnet.nl tel.nr. 06-10831982 
Sonja Minderhoud: pesomin@zeelandnet.nl tel.nr. 06-81120663 
of per e-mail: diakenen@pknbm.nl 
 
Uitnodiging Ring Walcheren  

Ontmoetingsbijeenkomst Ring Walcheren donderdag 10 november 2022 in de Sint 
Jacobskerk Oude Markt 2, Vlissingen. 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 Jan Maas van Ring Walcheren  
• 19.50 uur Introductie/opening door de PKN Vlissingen  
• 20.05 uur inleiding door Henk Goudzwaard van het Stadsklooster Middelburg over “Lectio 
Divina’’ , een vorm van biddend bijbellezing. 
 

Maar ik? 

Iedereen.  
Dat geloof ik met alles wat in mij is. 

Iedereen is welkom. 
 

Voor iedereen is een plek. 
Uw huis: oneindig veel kamers. 

Uw vergeving: steeds weer.  
Uw liefde: tot in eeuwigheid. 

 
Maar ik? 

 
Iedereen, God, maar ik? 

Daarvoor is mijn geloof te klein. 
Daarvoor ben ik te min. 

Soms. Vaak. Meestal. 
 

God, ik geloof.  
Kom mijn ongeloof te hulp! 

Amen 
- ds. Harmke Heuver 

met vriendelijke groet,  ds Anne-Gera Los 

diakonie: NL45RABO0303 8694 96 diaconie Koudekerke   
kerk: coll van kerkrentmeesters prot gem. Koudekerke: NL76INGB0000119029 
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