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Nieuwsbrief Hineni Zeeland, februari 2022       
             
 
Als team Hineni zijn we op onze mooie locatie inmiddels in het winterseizoen beland. 
Bijzonder dat we nu van alle seizoenen al hebben mogen genieten. Vanuit de stad 
naar het buitengebied was een grote verandering voor ons allemaal, maar we hebben 
er geen moment spijt van gehad! 
Ook Boaz, de jongste zoon van Wim en Lianne die al vanaf het begin bij ons woont, 
geniet van het buitenleven. 
 
Op 31 oktober 2021 liep het kampeerseizoen af. Het is in alle opzichten boven 
verwachting verlopen, zo ook de verhuur van het appartement wat voor ons vooral in 
de winterperiode een belangrijke inkomstenbron is. De gasten zijn vol lof over de 
inrichting en de omgeving.  
 
In de nieuwsbrief van september schreven we over de situatie van Hineni Zeeland 
mbt de gemeente Veere: 
“Wat betreft ons project Hineni Zeeland zitten we in de overgangsfase van agrarische 
bestemming naar woonbestemming. 
De officiële aanvraag is ingediend bij de gemeente Veere en wij zijn nu in afwachting 
van een antwoord, zodat we ons project verder vorm kunnen gaan geven mbt tot 
verbouwing van de schuur.” 
 
Helaas moeten we jullie meedelen dat we tot nu toe nog steeds geen reactie gehad 
hebben op onze aanvraag. Wel zijn we in contact gekomen met een voormalige 
wethouder die waarschijnlijk als lijsttrekker van zijn partij in de gemeenteraad komt 
na de verkiezingen in maart. Hij is bij ons op bezoek geweest. Hij gaf ons waardevolle 
tips waarmee we hopelijk weer iets verder komen. 
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Afgelopen zomer zijn we in contact gekomen met mensen van een aantal PKN 
gemeentes op Walcheren. Zodra we toestemming hebben van de gemeente Veere, 
willen ze ons graag financieel ondersteunen om een stilteruimte in de schuur te 
realiseren. Dit is naast een ontmoetingsruimte één van de eerste dingen die op onze  
wensenlijst staat. 

De maand oktober stond in het teken van de appelpluk, wat een mooie overvloed 
aan appels! Het zijn veelal oude rassen, dus niet zo bekend. We hebben appels 
verkocht, weggegeven en sap van laten maken door twee vrijwilligers die dit als 
hobby doen en er naast sap zelf ook wijn van maken. Ook hebben we een aantal 
appeltaarten gebakken en appelmoes gemaakt, dat was smullen! 
 
 

 
 
Er is door ons en diverse vrijwilligers al veel schilderwerk verricht op het terrein. In de 
nazomer zijn we gestart met het verder opknappen van onze woning. De buitenkant 
is voor een deel geschilderd. Onze woonkamers zijn bewoonbaar en gezellig 
geworden. De gedeelde keuken en badkamer moeten nog verder afgemaakt worden. 
Het is een oude woning met de nodige mankementen, zoals vochtproblemen. Ook 
hebben we extra zonnepanelen op het dak van de schuur gelegd, deze konden we 
voor een mooie prijs overnemen. 
 
Dit winterseizoen werken we aan verbetering van de camping. De elektriciteit wordt 
vernieuwd en op sommige plaatsen worden drainagebuizen ingegraven om eventuele 
wateroverlast te voorkomen. 
Ook zijn we volop de fruitbomen in de boomgaard aan het snoeien, wat al een aantal 
jaren niet meer was gebeurd. 
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De huidige ontmoetingsruimte in de schuur is nu in een zodanige staat gemaakt, dat 
er kleinschalige ontmoetingen mogelijk zijn, zoals verjaardagsfeestjes. Ook heeft onze 
evangelische gemeente en een kleine kerkgroep uit de buurt er gebruik van gemaakt. 
We zijn blij dat we op deze manier toch al gastvrij kunnen zijn.  
Half januari werden we blij verrast door een grote gift voor Stichting Hineni. De gift 
zat in een envelop in de brievenbus, zonder postzegel en afzender. We zijn God en 
daarmee natuurlijk ook de gulle gever heel dankbaar voor deze bemoediging! 
We ervaren veel steun van ons gebedsteam en van vrijwilligers die ons met veel 
enthousiasme bijstaan bij alle voorkomende werkzaamheden.  
 
Als we terugkijken zien we dat er al zoveel mogelijk is gemaakt, alleen al het feit dat 
we hier wonen ervaren we als een groot wonder. We vertrouwen erop dat God ook 
in de komende tijd voor ons zorgt en dat Hineni Zeeland steeds meer gestalte zal 
krijgen. 
 

 

           
 
Onderaan deze nieuwsbrief hebben we een wensenlijst toegevoegd. Het idee 
erachter is, dat jullie of mensen die jullie kennen misschien spullen over hebben of 
weg willen doen die wij nog goed kunnen gebruiken. Graag eerst even contact 
opnemen met ons om te overleggen. 
 
Als je een kijkje wilt komen nemen, ben je van harte welkom! Doe van tevoren even 
een belletje. 
 
Hartelijke groet, 
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Hans en Wilma, Wim en Lianne 
Stichting Hineni Zeeland 
Rek.nr.: NL10 INGB 0009 3228 98 
KvK: 74927604 
Website: www.hineni-zeeland.nl  
Email: hineni.zeeland@gmail.com 
 
 
P.S. 
We denken dat de nieuwsbrief bij diverse mensen in de spam terecht komt. Zou je 
ons alsjeblieft een berichtje willen sturen als je hem wel hebt ontvangen? 
Graag ook een berichtje als je de nieuwsbrief niet meer wilt ontvangen. 
 
 
Wensenlijst: 
 
Schuttingdelen 
Schuttingpalen 
Struiken 
Planten 
Bloemenzaad 
 
Voor in de boomgaard: 
Picknicktafel(s) 
(Lig)tuinstoelen 
Hangmat  
Schommelbank 
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