
Bevestigingsdienst en inzegening Tim Schakel te Yerseke  

 

Zondag 2 oktober 2022 vond in een volle kerk de feestelijke dienst plaats waarin Tim Schakel 

als predikant van de Vrije Evangelische Gemeente te Yerseke werd bevestigd. 

Dominee Westerneng, 5 jaar consulent van de VEG Yerseke, leidde de bevestigingsdienst, 

met de prediking uit de bijbel n.a.v. 2 Korintiërs 5 vers 14-21 samen met de woorden uit 

Psalm119 vers 89 en 90 ‘O HEERE, Uw woord bestaat in der eeuwigheid in de hemelen. Uw 

getrouwheid is van geslacht tot geslacht. Gij hebt de aarde vastgemaakt, en zij blijft staan’. 

Na het voorlezen van de bijbehorende formulieren over de dienaren van het woord en de 

geloofsbelijdenis werd Tim met handoplegging ingezegend met de bijbehorende Bijbelteksten 

door achtereenvolgens, ds. Westerneng, namens de VEG Zeeland, door ds. Broere van VEG 

Goes, door de voorzitter van de kerkenraad VEG Yerseke Johan Padmos, door Harm Jager, 

voorzitter van de Bond van Vrije Evangelische Gemeenten in Nederland en door ouderling 

Kees Zuijdwegt. 

Aansluitend zong de gehele gemeente staande, sommigen met zegenede handen, lied Psalm 

134 vers 3: 

 Dat ’s HEEREN zegen op u daal:                                                                     

 Zijn gunst uit Sion u bestraal.                                                                                   

 Hij schiep ’t heelal, Zijn Naam ter eer:                                                                   

Looft, looft dan aller heren HEER. 

 

Van de genodigden waren er enkelen met een toespraak voor Tim: 

1) Johan Padmos met een terugblik, de fam. Schakel verhuisd naar Yerseke eind 2018 en Tim 

is 7 januari 2019 aangenomen als gemeentelijk werker en lerend ouderling. In juli van dit jaar 

is hij afgestudeerd aan de Theologische Universiteit in Kampen. Johan wenst het gezin een 

zegenrijke tijd in ons midden. 

2) Harm Jager als voorzitter van de Vrije Evangelische Gemeenten in Nederland, in het teken 

dat het licht van God erbij is, overhandigde hij de Bondskaars. Hij eindigde met de woorden: 

Ik geef je inzicht en wijs de weg die je moet gaan, ik geef je raad en op jou rust mijn oog. 

3) Johan las een brief voor van ds. Weststrate uit de gemeente Heerde, hij was en blijft nog 

een periode mentor van ds. Schakel aansluitend met zijn felicitaties. 

4) Wethouder Both namens het college van Burgemeester en Wethouder van de Gemeente 

Reimerswaal, wenst ook de fam. Schakel en de gehele gemeente Gods onmisbare zegen. 

5) Mart Boone, namens de gezamenlijke kerken in Yerseke en ook namens de stichting hulp 

Oekraïense vluchtelingen in Yerseke en Kruiningen, tevens ook de dank van de gevluchte 

zusters en broeders uit Oekraïne met de woorden uit 1 Korinthe 1 vers 9. 

De nieuwe predikant Tim Schakel verraste de gemeente door in een toga zijn dankwoord uit 

te spreken, een dominee met een toga was er in de gemeente VEG Yerseke niet meer na ds. 

Enter, 44 jaar geleden.  

Samen gevat onder dank naar de sprekers is voor Tim het predikantschap een middel dat mag 

bijdragen tot het doel. 

De dienst werd beëindigd door ds. Westerneng met de zegen van Sint Patrick. 


