
Oostkapelle, 25-02-2021                                                                                   

Per 1 maart is ons nieuwe adres: 
Rijnsburgseweg 2 
4356 EE Oostkapelle 

Beste mensen, 

 

Het moment waar we al zolang naar uitkijken is in zicht! 

Over enkele dagen, op 1 maart, staat de overdracht gepland voor de koop van onze 
droomplek, Rijnsburgseweg 2 Oostkapelle. 

We hebben van sommige mensen begrepen we dat één of enkele van onze vorige 
nieuwsbrieven niet zijn aangekomen omdat ze in de spam terecht gekomen zijn. Zodoende 
hebben een aantal mensen misschien de aankondiging van de aankoop gemist.                                                
Voor diegenen een korte update:  

Het is een prachtig terrein van 3,5 hectare, rustig gelegen omgeven door groen. Er staan 
verschillende gebouwen op het terrein, een woonhuis, een appartement en een grote oude 
schuur. Er hoort een minicamping bij met 15 staplaatsen.  

De opbrengsten van de verhuur van het 
appartement en de camping hebben we nodig om 
te voorzien in de maandelijkse kosten en 
renovatiewerkzaamheden aan de gebouwen.      
We hebben net gehoord dat de nieuwe aanvraag 
m.b.t bestemmingswijziging volgende week 
besproken wordt door B&W. Er is een 
bodemonderzoek uitgevoerd, we zijn heel 
dankbaar dat hier geen vervelende zaken uit  naar 
voren gekomen zijn! 

We brengen nu veel tijd door achter de computer 
om diverse zaken te regelen. Sinds januari zijn 
vooral Wilma en Lianne al bezig met overname van het boekingssysteem van de camping. De 
boekingen komen gestaag binnen! Verder is Hans bezig met contracten die afgesloten 
moeten worden voor allerlei zaken. Wim is degene die veel tijd besteedt aan het in op 
tekening zetten van het terrein en de gebouwen en de verbouwingen voorbereidt. 

We hebben een goed contact met onze investeerder die ons op financieel gebied helpt om 
het project van Hineni Zeeland “geboren” te laten worden. Het is een heel proces waarin we 
ook zelf veel groei doormaken op diverse gebieden.  

We staan in alle opzichten voor een grote uitdaging. We beseffen dat we niet de jongsten 
meer zijn. Sommigen van jullie denken waarschijnlijk: “Waar beginnen ze aan?” We zijn met 
elkaar als team natuurlijk ook intensief mee bezig geweest met dit soort overwegingen. 
Ondanks allerlei hindernissen (en misschien ook dankzij..?) zijn we ervan overtuigd dat we 



deze stap in geloof en vertrouwen willen en mogen zetten. We hebben al zoveel mooie 
doorbraken meegemaakt waarin we zien dat God voor ons uitgaat. We beseffen heel goed 
dat Hineni Zeeland een project is dat bedoeld is om door veel mensen gedragen te worden, 
zowel op geestelijk, financieel en praktisch gebied. En zo willen we het ook graag.  

Onze visie is dat de voormalige kippenschuur (500m2!) een belangrijk onderdeel van het 
project gaat worden, waar we zes tot acht kamers in willen maken met gezamenlijke 
verblijfsruimtes. De staat van het gebouw is zodanig dat er veel tijd en geld in geïnvesteerd 
zal moeten gaan worden voordat deze gebruiksklaar is. Achter de schuur ligt een grote 
boomgaard. Hier willen we een beschutte “beleeftuin” van maken op basis van 
permacultuur waar mensen heerlijk tot rust kunnen komen en nieuwe inspiratie op kunnen 
doen. Voorlopig willen we via de camping mensen ontvangen die hier behoefte aan hebben. 

Het is mooi dat we nu al vragen van mensen krijgen of we hen een mogelijkheid kunnen 
bieden om te verblijven of dat ze iets kunnen komen doen ter ontspanning. Hiermee willen 
we zo snel mogelijk op informele basis een begin maken. 

Met ons vieren hebben we de stap gezet om te beginnen met Hineni Zeeland. We hebben 
ook júllie nodig om stap voor stap verder te komen. Het is niet “ons project” maar we 
geloven dat het een plan van God is waar doorheen Hij zijn compassie voor zijn geliefde 
wereld en mensen tot uitdrukking kan brengen. 

Onze droom is dat jij en veel anderen Hineni Zeeland een warm hart toedragen en dat het 
een plek gaat worden waar veel mensen de rust zullen vinden waar ze – soms wanhopig – 
naar op zoek zijn.  

 

Ook met de sneeuw was het een plaatje! 

We vinden het heel leuk als je een kijkje wilt komen 
nemen. ���� Graag van te voren een berichtje, zodat we er 
rekening mee kunnen houden. Vanaf 2 maart gaan we 
namelijk aan de slag met verbouwen en opknappen. Er is 
veel werk te verrichten. We gaan eerst het appartement 
opknappen zodat het zo snel mogelijk verhuurd kan 
worden. Daarna gaan we ons richten op het woonhuis.   
We zijn al een dag bezig geweest met het knotten van 
wilgen op het terrein van de minicamping. Neem alvast 
eens een kijkje op de website: www.minicampingdevijver. 

 

Zoals gezegd kunnen we veel hulp gebruiken. 

• Gebed voor ons voor visie en de mogelijkheden/middelen om de plannen verder te 
realiseren is voor ons belangrijk. Je kunt geven als je voelt dat dat jouw aandeel mag 
zijn.  



• Als je spullen hebt waarvan je denkt dat wij die misschien kunnen gebruiken (zoals 
gereedschap, huisraad, buitenplanten etc.) graag een bericht zodat we kunnen 
aangeven of we het kunnen gebruiken. 

• Als je praktisch wil helpen kun je ons een mailtje sturen waarin je aangeeft wat je zou 
willen en kunnen doen. Wij zullen dan kijken of en wanneer we je hulp kunnen 
gebruiken en je daarvoor benaderen. 

• Als je het fijn vindt om voor specifieke zaken rondom Hineni Zeeland te bidden en 
danken, kun je je naam doorgeven, dan geef je daarmee toestemming om onze 
gebedsmail te ontvangen. 

 

Fijn dat je tijd hebt genomen om onze nieuwsbrief te lezen! Mocht je onze nieuwsbrief niet 
meer willen ontvangen, stuur ons dan een berichtje, dan verwijderen we je naam uit onze 
mailinglijst.  

 

  Hartelijke groet, 

Wim en Lianne, Hans en Wilma 
Stichting Hineni Zeeland 
Rek.nr: NL10 INGB 0009 3228 98 
KvK 74927604 
Website www.hineni-zeeland.nl      
E-mail hineni.zeeland@gmail.com 
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