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De eerste mensenwijdingsdienst in Zeeland vond plaats op
boerderij Ter Linde in juni 1968. Daar ontstond een ritme van vieringen en vormde zich de
gemeente. In 1970 vertrokken we naar de kapel van Hoogelande waar 26 jaar lang
regelmatig diensten werden gehouden. In 1997 vonden we onderdak bij de Doopsgezinde
Gemeente toen we onverwacht 'dakloos' waren geworden. Na 24 jaar gastvrijheid hebben
we op 20 november deze periode afgesloten. Bij de terugblik op het kerkelijk jaar, keken
we daarom ook terug op al de sacramenten in onze geschiedenis. Er werden tot nu toe
precies 99 kinderen gedoopt ……
Op de eerste advent starten de gemeentevieringen en mensenwijdingsdiensten in onze eigen kapel, die nu bijna klaar is om ons te ontvangen.
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Al onze ruimten zijn
nu lichtend wit, door de Keimverf
die binnenkomend licht prachtig reflecteert. In deze donkere tijd is het heerlijk om in deze
ruimten te verblijven. Overal is er inval van daglicht. Licht vanaf de voordeur, vermengt zich
met licht uit de garderobe en met het licht van vlak voor de kapeldeuren, dat uitnodigt om
naar binnen te gaan.

Dan in de kapel, daar is een donkere aardende vloer, die uitnodigt naar het licht te streven.
Als er in het voorjaar weer voldoende daglicht zal zijn, krijgen de wanden en het plafond hun
sluiering. Tot die tijd zal het altaardoek, dat we altijd al gebruikten, goed voldoen. Het staat,
strakker gespannen, al klaar. Met daarvoor het altaar dat we geschonken kregen. We gaan
de komende tijd onderzoeken of het bij ons past. De eerste indruk is veelbelovend.

Dinsdag is verder gewerkt aan het tuintje dat ook als nooduitgang dient. Daar wordt met
gekleurd beton, gemengd met kwarts, voor een veilige route gezorgd. Later wordt een roos
geplant. Als de elementen mee willen werken ontstaat een rozenpoortje. Foto’s op blz. 6.
Woensdag is het linoleum gelegd én de verhuizing voorbereid door onze kast af te breken
en alles in te pakken voor de verhuizing. Op donderdag is dan onze intrek en komen ook de
stoelen uit de opslag. Zo zal dan zondag alles klaar zijn voor de eerste advent.
We zijn al vol van verwachting!
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Eind september werden de wanden gevormd en bepleisterd,
binnendeuren gemaakt, daklichten in de garderobe geplaatst en werd aan de techniek
verder gewerkt. Het was een hectische enerverende tijd. We waren het echt beu, en toen …
kwam op 27 september de schilder: We wisten niet wat ons overkwam. Al dat licht vanuit
allerlei hoeken leverde prachtige plaatjes op. We bleven rondkijken. Er begon een kunstwerk
te ontstaan!! Wat een verschil met 25 september én met de kolenhandel van vroeger.

3

De Christengemeenschap Zeeland

Op 1 oktober kwam de domper. De voorpui, bedoeld als visitekaartje in de straat, werd
aangeleverd als vurenhouten bouwpakket!! Hij werd in grote haast in elkaar gezet en geheel
roze geschilderd. Er was geen mogelijkheid meer tot detailoverleg. Tijdens de oplevering
bleek er héél veel aan te schortten én hij is dan ook in zijn geheel afgekeurd.

De schok was groot, voor ons, voor de straatbewoners en zelfs
voor de fontein bij de St. Jorisdoelen, die spontaan dezelfde
kleur leek aan te nemen. We zijn over de kleur in gesprek!!
Dan volgde de afwerking. Bouwlampen werden opgehangen, ventilatie en verwarming
geregeld etc. Niet alles is naar tevredenheid verlopen en afgerond … , maar het voelde
heerlijk toen we kapel en ontmoetingsruimte voor onszelf hadden en we er op 15 oktober
stil bijeen konden komen en later ook al enkele keren vergaderden.
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Een schilder bracht in
oktober in korte tijd
helder wit aan in de kapel.

Dit werd gevolgd door het donkere
parket. Ondertussen werden voor al de
ventilatieopeningen (buiten, onder de
treden én boven de muzieknis) door
nijvere handen oplossingen geknutseld.

Met name de
treden waren
een heel
gepuzzel.
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In november werd er heel hard gewerkt door “eigen mensen”. Wat een
daadkracht, inzet en betrokkenheid kwam hierin tot uiting. Ook achter
de schermen was de inzet enorm, velen steunden ons, dat werd gevoeld
en gaf vleugels !!

Hard aan het werk voor een “uitrust-plantsoen”.

Op 20 november dronken we onze laatste koffie en deden we de
laatste afwas bij de Doopsgezinden en planden onze pantry. Voor ons
wacht al héél lang een eigen apparaat. Welkom, de koffie staat klaar ….
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