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Nieuwsbrief lockdown
Dorpsraad Cadzand

Beste bewoners,
Dachten we eindelijk de activiteit "Heel Cadzand Bakt" te kunnen organiseren op 19 december,
brengt de nieuwe lockdown weer roet in het eten.... Wat ontzettend jammer! We hadden al heel
wat aanmeldingen van enthousiaste bakkers, bieders en taartenkopers, maar helaas, we moeten
het afblazen. Gelukkig zijn er wel andere initiatieven van o.a. de kerk, de gemeente en de
ondernemers in Cadzand. We communiceren dan ook graag hieronder de verschillende
berichtgevingen hierover.
De Dorpsraad Cadzand wenst iedereen, ondanks deze lockdown, mooie Kerstdagen toe en een
gezond en verrassend mooi Nieuwjaar 2021! We hopen jullie in het nieuwe jaar weer
regelmatig te kunnen ontmoeten bij verschillende activiteiten.
Namens de Dorpsraad,
Wigbert, Ludo, Marjolein, Inge, Maatje, Constant,
Peter, Jan, Marianne, Maaike en Marie-José

Protestantse gemeente Zuidwesthoek
Link naar nieuwsbrief om op te klikken: Nieuwsbrief Protestantse gemeente Zuidwesthoek.pdf
Protestantse gemeente Zuidwesthoek te Sluis e.o.
EXTRA NIEUWSBRIEF DECEMBER 2020
Beste gemeenteleden en overige betrokkenen,
Gezien de landelijke en ook regionale corana omstandigheden, heeft de kerkenraad besloten om
de kerkdiensten in elk geval t/m 17 januari 2021 te annuleren.
Graag hadden we dit anders gewild, immers velen van u bezoeken zeker op Kerstavond en 1e
Kerstdag de kerkdiensten. De voorbereidingen om deze diensten dit jaar op aangepaste wijze te
kunnen houden, waren al eerder afgerond. De uitvoering zal nu op andere wijze plaatsvinden: op
Kerstavond 2020 geen dienst in de Mariakerk die begint met het ‘Komt allen tesamen, jubelend
van vreugde’. Wat wel mogelijk blijft is om 19.30 uur meeluisteren naar deze uitvoering via
kerkdienstgemist.nl VEG Nieuwvliet. We horen dan het Evangelie volgens Lukas 2: 1-20, zoals we
dit jaarlijks lezen tijdens de Kerstavond in Cadzand en bekende kerstliederen. Natuurlijk kunnen
we ook thuis meezingen met of luisteren naar ‘Midden in de winternacht ging de hemel open’ en
veel andere kerstliederen die deze weken overal te horen zijn.
We willen u met deze brief eveneens verder informeren over de mogelijkheden die
er wél zijn
kerkdiensten
*Naast de landelijke uitzendingen van kerkdiensten en overige kerstvieringen, is het mogelijk
om op zondagen en Kerstmorgen een dienst mee te beleven via tv: Omroep Zeeland. ‘Geloof in
Zeeland’ is van 9.00 tot 12.00 uur doorlopend te zien.
*Wat dichter bij huis is om 10.00 uur via https://kerkdienstgemist.nl de dienst te volgen van PG
De Brug te Oostburg. Aan deze dienst zal zo mogelijk ook een kerkenraadslid van de
Zuidwesthoek meewerken. Ook PG De Verbinding organiseert om 10.00 uur via deze wijze een
kerkdienst.
*Vervolg- informatie over de kerkdiensten is te lezen in kerkblad de Zuidwesthoek dat begin
februari 2021 verschijnt. Dit blad is dan ook de te lezen via de website www.pknzuidwesthoek.nl
*Via deze website en info bij de gebouwen worden de meest actuele gegevens m.b.t. de
kerkdiensten kenbaar gemaakt.
*Voor wie zoekt naar een hedendaagse presentatie van het kerstverhaal: kijk eens via youtube
naar de versie van ‘de zandtovenaar’ (Harderwijk 2019 en andere)
heel de Zuidwesthoek belt
*Heeft u behoefte aan een gesprek, een dagelijks praatje, een boodschap of medicijnen nodig of
bent u ziek, laat het ons weten. Woont u in Sluis of Retranchement, bel dan met Wil Prins 0117462163. Woont u in Cadzand, bel dan met Jos Bakker 0117- 851957. Zij zullen dan kijken wie
hiervoor ingeschakeld kan worden. Mailen kan via scribazwh@zeelandnet.nl
*Is er sprake van ernstige ziekte of problemen of wilt u contact met een dominee, laat
het alstublieft weten via bovengenoemde gegevens.
*De bloemendienst zal zoveel mogelijk aandacht bieden aan jarigen en zieken.
*Heb je een luisterend oor, advies of extra hulp nodig omdat je in quarantaine of thuisisolatie zit?
Dan kun je ook contact opnemen met de Rode Kruis Hulplijn, tel: 070-4455888. Dit nummer is
van maandag t/m vrijdag bereikbaar tussen 9.00 – 17.00 uur.
Wat iedereen kan doen
*Als je gezond ben, ga elke dag naar buiten, als het kan ga wandelen, rennen of fietsen. Kom je bij
de Mariakerk in Cadzand, daar staat de kerstboom niet in de kerk maar ernaast, je mag er een
extra kerstbal in hangen of een kaart of bericht voor anderen.
*Neem wat tijd om te bidden of te mediteren en de stilte te zoeken. Het helpt om de hoop en het
vertrouwen te ervaren dat God ons nabij is, ook tijdens déze Kerstdagen.
*Stuur eens een kaartje of bel eens naar mensen die alleen thuiszitten of vraag een oudere
buurman/ vrouw wat je voor diegene kan betekenen.
Tenslotte wensen we u alle goeds voor de komende weken en groeten u hartelijk.
Kerkenraad Zuidwesthoek

TOP Cadzand : Christmas Corona Proof
Link naar de flyer : flyer Christmas Corona Proef Cadzand.pdf
WANDELEN OF FIETSEN
Verwen uzelf bij onze ‘Christmas Corona Proef Take-Away bar’s ! ‘
• Bedenk zelf een leuke wandeling of fietsroute langs de afhaalpunten op het kaartje.
• Bestel bij het loket, neem uw bestemming mee en wandel of fiets verder. Blijf niet ‘hangen’ bij
het afhaalpunt.
• Geniet van uw (warme) snacks en dranken, buiten op een rustig plekje of neem het mee naar
huis/uw verblijf.
Deelnemers (zie flyer) :
1) Strand Ruig
2) Moio
3) Caricole
4) Lou Lou
5) Bistro coco
6) Delica licous
7) Terence Zahn vis & wijn
8) Zilt & Zout
9) Bruist!

Gemeente Sluis : Holiday Special

Holiday Special
De kerstvakantie is begonnen! Normaal gezien een leuke en gezellige periode voor iedereen met
familie en vrienden. Door de coronamaatregelen is de kerstvakantie dit jaar anders dan andere
jaren. Dit betekent niet dat je jezelf thuis hoeft te vervelen!
De gemeente Sluis, Yoaw! Events, Buitengewoon Actief, De Eventers en het Ledeltheater
organiseren voor jongeren van 12 tot 25 jaar allerlei activiteiten. Allemaal coronaproof. Doe mee
met:
Expeditie ‘Zoek & Spot’
#happyselfie
Swingo
Teen Quiz
Live opgenomen optreden van zangeres Sarita Lorena in het Ledeltheater
Theatershow met Lappie Lapstok
XXL New Years Livestream
Wil je graag meedoen met één van de activiteiten? Meedoen is gratis en kan via de
website www.holidayspecial.nl. Houd onze social media kanalen in de gaten voor diverse updates.
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