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Voorwoord 

 

Beste gemeenteleden, 

 

Wanneer u dit leest, hopen we dat we het voorjaar al een 

beetje begonnen is. Van “echte winters” is tegenwoordig geen 

sprake meer. Of we daar blij mee moeten zijn is de vraag. De 

klimaatverandering staat hoog op de agenda bij allerlei ”instituten” maar tot nu 

toe zijn wij als mensen nog niet erg bereid om de consequenties te dragen van wat 

wereldwijd gebeurt. 

 

Op het moment van schrijven (half februari) zien we tóch al een beetje uit naar 

de lente. In de tuin al bloeiende narcissen en krokussen, heesters in knop enz. En 

dat terwijl het pas half april Pasen is. En dan hopen we toch “ in de tuin” van de 

kerk weer zoals elk jaar voor ieder van u een prachtig, geel viooltje klaar te 

hebben staan, dat na de dienst wordt uitgedeeld. 

 

Verder in deze uitgave: overzicht van het kerkrooster, berichten van onze eigen 

predikant, de kerkrentmeesters, nieuws over activiteiten, enz. 

 

Zoals gewoonlijk nodigen wij nieuwe inwoners van Zierikzee en omstreken uit 

om een dienst mee te maken van onze Vrijzinnige Gemeente in de Gasthuiskerk. 

Weet u welkom op zondagmorgen! Een overzicht van de kerkdiensten treft u aan 

in dit blad. U kunt ook een kijkje nemen op onze website: hervormdzierikzee.nl 

 

 

Namens de kerkenraad wens ik u goede Paasdagen toe. 

 

Een hartelijke groet namens de kerkenraad, 

 Dirk Groenendijk, voorzitter  
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Nu ook een vestiging in Burg haamstede (kerkstraat 1, 4328 LH) 

 Pasen 
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Diensten 

 

 DATUM TIJD VOORGANGER 

Zondag 1 maart 09.30 uur mevr. Cisca Peters, Maassluis 

Zondag 8 maart* 11.00 uur dhr. Franck Ploum 

Zondag 15 maart 09.30 uur ds. Jan Klijnsma, Brouwershaven 

Zondag 22 maart 11.00 uur dhr. Menno Hofman, Voorburg 

Zondag 29 maart 09.30 uur mevr. Nel Verburg, Den Haag 

Zondag 5 april* 11.00 uur mevr. Maja Nieuwenhuis-den Dulk, 

Schiedam 

Goede Vrijdag 10 april 19.45 uur ds. Dinie Eerland-van Vliet, Zierikzee 

Paaszondag 12 april** 09.30 uur dhr. Franck Ploum,  

met medewerking van klarinetgroep 

“Kwartezz” 

Zondag 19 april 11.00 uur dr. Eric Cossee, Rotterdam 

Zondag 26 april 09.30 uur ds. Leuny de Kam, Oostkapelle 

Zondag 3 mei* 11.00 uur ds.mr. Edward van der Kaaij, 

Aardenburg 

Zondag 10 mei 09.30 uur Geen dienst 

Zondag 17 mei 11.00 uur ds. Wim Jansen, Veere 

Zondag 24 mei 09.30 uur ds. Ivo de Jong, Pernis 

Pinksterzondag 31 

mei** 
09.30 uur dhr. Franck Ploum,  

dienst met Brood en Wijn 

Zondag 7 juni 09.30 uur Geen dienst 

Zondag 14 juni* 11.00 uur mevr. Lieke Bosveld, Zierikzee 

 

Bovengenoemde diensten worden gehouden in de Gasthuiskerk, 

Havenplein 17, Zierikzee. 

 

Diensten met * aangegeven  = Koffiedrinken na de dienst 

Diensten met ** aangegeven  = Koffiedrinken vòòr de dienst vanaf 9.00 uur  

 

 

Wijzigingen voorbehouden. 
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Bij de komende zondagen 

8 maart  “De Bergrede – Onze Vader” 

In de Bergrede worden ons de woorden van het Onze Vader aangereikt. Jezus 

geeft ze aan zijn leerlingen als manier om zich te richten tot God. Dat is op 

zichzelf niets bijzonders. In die tijd lieten alle leermeesters soortgelijke gebeden 

of teksten achter voor leerlingen. In deze viering lezen we de tekst van het Onze 

vader met aandacht en proberen enkele woorden ervan opnieuw te laden en 

betekenis te geven. We lezen Matteus 6:9-13 en Lucas 11:2-4. 

 

 

12 april “Pasen”  
Jezus is dood, vermoord, niet omdat God dat wilde, 

niet omdat het joodse volk hem aan het kruis 

nagelde zoals we eeuwenlang moesten geloven, 

maar omdat hij door de romeinse bezetter als 

oproerkraaier en staatsgevaarlijk uit de weg was 

geruimd. Staatsgevaarlijk? Ja, hij richtte de ogen op 

een ander land dan het land waarin mensen moesten 

leven. Hij was in staat om de doodsheid te overzien 

en perspectieven van leven te verbeelden. Hij keek 

over de dood heen het leven recht in de ogen en 

nodigde iedereen uit met hem mee te kijken: zie ik stel jou voor ogen, een leven 

als een dode, vertrapte, onderdrukte, of het leven als een nieuw begin, als een 

toekomst met en voor allen. We lezen o.a. Deuteronomium 30,15-20 en Lukas 

23,56-24,12.  

 

 

31 mei   “Pinksteren” 

De kracht van de Geest wil verbinden, aan het werk 

zetten, van geloven een werkwoord maken. Het kost 

immers moeite om met elkaar een samenleving op 

te bouwen, het vraagt inzet om de ander te leren 

kennen. En toch, zo leert ons de Schrift, is dat de 

enige weg naar een menswaardige en vreedzame 

samenleving. Heilige Geest een vaag begrip? Eigenlijk niet, het gaat immers over 

de kracht die mensen warm laat lopen voor het goede en voor wereldwijde 

solidariteit. Een Goddelijke kracht die mensen bij elkaar brengt en uitsluiting 

omvormt tot gemeenschap. Laat de Geest maar binnenkomen en we zullen nieuwe 

mensen worden op een wereld die ruimte geeft aan al wat leeft. 
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Leerhuisbijeenkomsten 

onder leiding van Franck Ploum 

 

Dit jaar zijn er vier leerhuizen op vrijdagmiddag. Elk kwartaal is er een 

bijeenkomst. Iedereen kan aansluiten en er zijn geen kosten aan verbonden. 

Voorkennis niet nodig. Neem een bijbel en wat schrijfmateriaal mee. Op 31 

januari kwamen we bij elkaar om te spreken over het ontstaan van 

evangelieverhalen. De tweede bijeenkomst is eigenlijk een logisch vervolg op dit 

thema. Ook wanneer u de eerste keer niet bent geweest kunt u rustig aansluiten. 

 

Vrijdag 3 april – 13.30-15.30 u “Kwam met Jezus het christendom?” 

De gangbare gedachte is dat met het optreden van Jezus en de vormgeving van 

zijn beweging de kiem is gelegd voor het christendom. Jezus wordt dan de 

vormgever en stichter van een nieuwe religie. De werkelijkheid is echter een 

andere. Sinds wanneer is er eigenlijk sprake van christendom? En was dat niet 

eigenlijk een scheldnaam? En hoe verhield die jonge beweging zich tot het 

Jodendom? Of was ze aanvankelijk Joods?  

 

 

De Woestijn 

bij Lukas 3 en 4 

Rond zijn dertigste begint 

Jezus aan zijn openbaar 

leven. Hij gaat in de lijn van 

Mozes en de Profeten, 

spreken over het Koninkrijk. 

Een rijk dat niet een andere 

wereld is, maar deze wereld 

nieuw. “Baan een weg, door 

recht te doen aan de armen en 

de zwaksten.” Die 

profetische stem heeft Jezus gehoord en JA tegen gezegd. Hij laat zich dopen, als 

teken van een nieuw begin.  

 

Hoe dicht roeping en beproeving echter bij elkaar liggen vertelt het verhaal van 

Jezus die onmiddellijk na zijn doop de woestijn in trekt en bezocht wordt door de 

satan. In de doop komt zijn eenduidige JA tot uitdrukking. In de woestijn treffen 

we een eenzame en uitgehongerde aan die zijn roeping aan de wilgen wil hangen. 

In dit proces van overtuigend beginnen en door twijfel overmand worden, staat 

Jezus niet alleen. In zijn doop vertegenwoordigt hij alle mensen die gekozen 

hebben om de weg van God te gaan. In de woestijn gedreven, omringd door stenen 

en wilde dieren, is hij iedereen die JA zegt, maar daarna bloot staat aan de 
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verzoeking om het op te geven. Niet meer kunnen, niet meer willen, het niet meer 

zien zitten. Er komt een moment in je leven waarop dit gevoel de overhand krijgt.  

 

Hoe sterk, bewust, weloverwogen je roeping of levenskeuze ook is, plotseling 

komt toch dat moment, dat je denkt: ‘Wie ben ik? Waar ben ik aan begonnen? 

Was het wel reëel? Was mijn intuïtie juist? Het is precies op die momenten dat 

de twijfel toeslaat en je als het ware in twee stukken scheurt. Verscheurende en 

verwarrende twijfel. Dan manifesteert zich hoe diep geworteld je keuzes zijn.  

 

Maar er is meer dan de twijfel. Want wie is die satan eigenlijk? Is dat iemand 

buiten mijzelf? Is dat de grote boze wereld, de slechte omstandigheden waardoor 

ik word belemmerd in mijn keuzes of mijn roeping? Ben ik het misschien ook 

zelf? De confrontatie tussen Jezus en Satan, de tweedrachtzaaier, is ook het 

gevecht tussen de twee kanten in ieder mens. We kennen allemaal onze kracht, 

maar ook onze zwakte. Ons visioen, maar ook onze verleidingen. En als die laatste 

de overhand krijgen dan moet je sterk in je schoenen staan om overeind te blijven. 

Jezus wil alle gerechtigheid volbrengen, maar diep in hem verborgen zit ook het 

perspectief van een andere weg. De tweedrachtzaaier is de verpersoonlijking van 

die andere weg: betover de mensen met je wonderen, dwing God om te bewijzen 

dat hij van je houdt, sluit je aan bij de machthebbers en zie een succesvol en rijk 

leven tegemoet. 

 

We kennen onze keuzes en onze verleidingen, onze volharding en onze 

mislukkingen, ons verlangen en onze gebroken beloftes. En we kennen ook 

allemaal de prijs van volharding. Er zullen veel momenten zijn waarop je 

levenskeuzes moet bevechten, een leven lang. Je wordt bezocht door tweedracht 

zaaiende krachten. Natuurlijk altijd wanneer je verzwakt en eenzaam bent, 

momenten waarop je je leven hebt ervaren als een woestijn.  

 

Gelouterd en gesterkt, gepijnigd en geknecht, komt Jezus uit de woestijn. Sterker 

dan ooit heeft hij gekozen om niet te eten van het satansbrood, maar van het brood 

van de Tora. Het brood dat je leert om een drager van echte vrijheid te zijn. Een 

vrijheid die echter pas werkelijkheid wordt als je de verantwoordelijkheid voor 

de ander, die je naaste is, aanvaardt.  

 

En dan nog “Voor een bepaalde tijd ging de tweedrachtzaaier bij hem weg”, zegt 

het verhaal. Steeds opnieuw moet je het gevecht aangaan, misschien wel een leven 

lang.  

 

 Franck Ploum 
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Sam`s Kledinginzameling 2020 

Ook dit jaar doen wij weer mee met de kledingactie. 

De inzameling is op maandag 30 maart. 

 

Wat zamelt Sam`s Kledings actie in?  

In goede staat zijnde dames-, heren- en kinderkleding . 

Ook schoenen, huishoudtextiel zoals lakens en handdoeken die in goede staat 

verkeren zijn welkom. 

Wel graag in gesloten plastic zakken aanleveren. 

 

Wat doet Mensen in Nood met uw kleding? 

Met uw ingeleverde kleding helpt u mensen heel concreet. Mensen en kinderen 

die slachtoffer zijn geworden van natuurrampen. Die een oorlog ontvluchten. 

Gezinnen die in grote armoede leven. Het zijn de zwaksten in de samenleving die 

onze hulp het hardst nodig hebben. U steunt hen door uw 

kleding te doneren aan Sam`s kledingactie. 

De opbrengst gaat naar de noodhulpprojecten Cordaid 

Mensen in Nood. Gooi daarom uw kleding niet weg maar 

steun Sam`s kleding actie en help mensen vooruit. 

 

We rekenen ook deze keer weer op een goede opbrengst. 

 

Inleveren op maandag 30 maart tussen 9.00 uur en 19.00 uur. 

 

Corrie Goudswaard,  

Sloestraat 48 Zierikzee tel. 414067 
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Lezing op donderdag 19 maart om 14.00 uur in het 

kerkcentrum 

Op zaterdagmiddag 7 december werd in de blokhut ‘La Cabane’ van Henk 

Bergmans een mooi idee geboren. In één van de kringgesprekken tijdens het 

sfeervolle samenzijn van een aantal gemeenteleden kwam spontaan het gesprek 

op de klimaatverandering. Wat doet dat met ons? En wat betekent het voor onze 

kinderen en kleinkinderen? Gerard Gerritse is daar diepgaand mee bezig en het 

heeft hem helemaal gemotiveerd om in aansluiting op zijn eerder boek ‘Heeft de 

mensheid een kans?’ aan een nieuw boek te beginnen. Het boeiende gesprek 

hierover bracht ons op de gedachte dat dit om een vervolg vraagt. Met veel 

enthousiasme werd besloten aan de kerkenraad voor te stellen Gerard uit te 

nodigen voor een lezing. En aldus is op 4 februari besloten. Het nieuwe boek van 

Gerard is nog niet verschenen, maar het voorwoord en de epiloog zijn klaar. Zie 

verder de bijdrage van Gerard hieronder en graag tot ziens op 19 maart! 

 

Ben Hoexum 

 

“Een bewoonbare Aarde” - Voorwoord 
In Stephen Hawkings postume boek Antwoorden op de grote vragen luidt één van 

die vragen: "zullen we op Aarde overleven?" en in het verlengde daarvan: 

"moeten we de ruimte koloniseren?" In het zoeken naar antwoorden doet hij in 

een beschouwing over de mogelijkheden van de talloze planeten van ons 

universum een opmerkelijke uitspraak: "Door zich in de grond te verbergen is 

men beschermd tegen extreme temperaturen en tegen meteoren en kosmische 

straling". Einde citaat.  

 De genoemde gevaren zijn niet van tijdelijke aard, en de genoemde 

bescherming ertegen dus ook niet. Op Aarde wordt die bescherming door de 

atmosfeer geleverd, waardoor we in vrijheid kunnen leven. Maar daar diep in de 

grond, op die verre planeet, wat eten, drinken en ademen we daar? Waar laten we 

onze afvalstoffen? Wordt daar ook gewerkt, worden daar vakantiereizen gemaakt, 

nieuwe romans geschreven, nieuwe films geregisseerd, gezorgd voor ouderen, en 

worden daar kinderen geboren? Wie helpt ons in uitzichtloze depressies en het 

vinden van een levensdoel? 

 Deze vragen stelt Hawking niet, ze komen wel op bij mij en velen met mij. 

Het antwoord is dat het voorshands toch verkieslijker is wanneer de Aarde bereid 

zou zijn ons ook in de toekomst haar tot nu toe zo royale gastvrijheid te bieden. 

Of ze dat permanent zullen doen weten we niet: de Aarde en het universum zijn 

vol gevaren. Velen zijn van mening dat het huidige klimaatprobleem daarvan een 

voorbeeld is. De klimatologie toont echter aan dat de manier waarop wij, mensen, 

met de Aarde omgaan onvermijdelijk tot het probleem geleid heeft, en dat de 

gevaren groter zullen worden wanneer we ons gedrag ongewijzigd voortzetten. 

De wetenschap geeft tevens aan op welke wijze we gedurende deze eeuw het tij 

kunnen keren. 
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 Gezond verstand maant ons om alles op alles te zetten om onze 

levensomstandigheden op Aarde veilig te stellen. Zeker, de Aarde kent van nature 

heel wat risico's. Maar ze is ook comfortabel voor ons. Dat is niet 

vanzelfsprekend. De Aarde is als woonoord ontstaan doordat we samen het 

voorlopig eindproduct zijn van een ontwikkeling van een paar miljard jaar. In die 

periode ontwikkelde de Aarde zich tot de zeer uitzonderlijke blauwe planeet die 

ze nu is, samen met het leven, de levende natuur op haar oppervlak. Die zijn dus 

op elkaar afgestemd. De mensheid is weliswaar een product van de allerlaatste 

fractie van die ongelooflijke gezamenlijke ontwikkeling, maar draagt toch alle 

kenmerken van verbondenheid met dat lange verleden: een eenheid in tijd en 

ruimte. Maar we zijn binnen de levende natuur kort geleden ontstaan als 

bijzondere wezens, met een uitzonderlijke belevingswereld die ons diep triest of 

heel gelukkig kan maken. Echt slim zijn we daar niet mee omgegaan: we hebben 

er (ook) een levensgevaarlijke puinhoop van gemaakt. 

 En zeker moeten we niet uitsluiten dat het op onbekende termijn mogelijk is 

dat (delen van) de mensheid op andere werelden gelukkig zouden kunnen leven. 

Maar de voorbereiding en uitvoering daarvan, op een schaal die zoden aan de dijk 

zet, zullen moeten gebeuren op en vanaf een bewoonbare Aarde. 

 De route van een reddingsoperatie van onze leefwereld is inmiddels in 

hoofdlijnen bekend. Het blijkt een bijna ongeloofwaardige operatie te zijn, die 

een eeuw gaat duren, een eeuw van inspanning en offers. Het mag ook niet veel 

meer tijd kosten. Want de door ons ontketende opwarming dreigt nu zichzelf door 

opgewekte nevenprocessen te gaan versterken en versnellen. En dat moeten we 

voorkomen. Het is positief dat het te bereiken doel - een geheel groene economie 

- een situatie zal scheppen waarin mens en natuur tot nieuwe bloei kunnen komen, 

waarin een nieuwe vrijheid ontstaat. 

 Dit boek doet een poging om te beschrijven hoe de reddingsoperatie eruit 

komt te zien. Het is moeilijk, maar het kan! Wij kunnen het. En we gaan het ook 

doen. 

 Het ís zo moeilijk om twee redenen. Ten eerste omdat veel technologieën 

van onze wereldeconomie volledig moeten worden omgegooid, met 

onvoorstelbaar veel aspecten en consequenties. En ten tweede omdat die 

gigantische operatie moet worden uitgevoerd door een mensheid die tot op het 

bot verdeeld is. Verdeeld in brokstukken met totaal verschillende culturen, die 

over letterlijk alles verschillend denken. En elkaars gedachten minachten, 

afkeuren of verketteren. Culturen die tot overmaat van ramp sterk uiteenlopende 

niveaus van welvaart hebben bereikt, met alle spanningen die daaruit voortkomen. 

Ik zal laten zien dat onze historische ontwikkeling onvermijdelijk twee 

samenhangende existentiële problemen heeft veroorzaakt. 

 Die twee problemen zijn: 1) een groeiende fundamentele door onszelf 

veroorzaakte versnellend groeiende klimaatverstoring en milieuvervuiling, en 2) 

de in onze ontwikkeling onvermijdelijk ontstane diepe verdeeldheid. Die twee 

liggen ons nu aan te staren, verknoopt met elkaar, op ons ontbijtbordje. Dit boek 
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analyseert de ontstane problemen en beschrijft hoe we ze gaan aanpakken. We 

kijken bewust niet verder dan een eeuw, en dat is al aanzienlijk verder dan onze 

politieke neus lang is. Maar het verdraagt geen uitstel; naarmate we weifelen 

wordt het risico van onomkeerbaarheid van de opwarming groter, en worden de 

tegenmaatregelen moeilijker en kostbaarder. Het moet in deze eeuw gebeuren en 

in die korte tijd brengt ruimtevaart geen oplossing. We maken nu een begin met 

het uitzetten van de route naar een behouden Aarde. En we zullen die route gaan. 

Werk aan de winkel. Banen voor het oprapen. Een nieuwe vorm van leiderschap. 

 

Epiloog 
Dit positief praktijkgerichte essay over onszelf en over onze omgang met Moeder 

Aarde sluit ik af met een toekomstbeeld. Voorspellen is onmogelijk. Maar dromen 

zijn geen bedrog. Ze zijn ook geen waarheid. 

 In deze eeuw gaan we ervoor zorgen dat de klimaatontregeling geen 

klimaatontwrichting met fatale gevolgen wordt. Integendeel, we zullen onze 

fouten ongedaan maken, in deze eeuw nog. 

 Om dat te kunnen realiseren maken we een begin met een tweede project. 

Op weg naar een mondige mensheid werken we aan democratische 

eensgezindheid over haar volle breedte. Niet in de zin van uniformiteit, maar in 

de zin van begrijpende tolerantie voor verschillen die zullen blijven bestaan. Op 

weg naar een mensheid waarin geweld een randverschijnsel is, macht zonder 

democratische controle niet bestaat, niemand honger heeft, en de natuur 

bewonderd en gerespecteerd wordt. 

 Geen geweld in fysieke, noch in mentale zin. Oorlogen, moordpartijen en 

doodstraf de wereld uit. Geen samenlevingsbestuur meer door persoonlijke 

macht, maar door overleg, aangevoerd door gekozen inspirerende leiders. Geen 

onverdraagzaamheid meer van ideologieën en religies, maar universele empathie. 

Geen persoonlijk wapenbezit. Universeel onderwijs dat zonder indoctrinatie 

individu en samenleving ondersteunt. 

 De natuur heeft niet voorkomen dat we onszelf in een reeks problemen 

verwikkelden, waaronder nu twee samenhangende problemen van existentiële 

aard. Ze laat ons weten dat we dat zelf weer moeten oplossen door een omvangrijk 

pakket gedragsveranderingen. Wij allen zijn daarvoor verantwoordelijk. Het kan 

alleen worden gerealiseerd door een begin te maken met een grote stap in onze 

mentale ontwikkeling. De stap naar een mondige mensheid. Een grote stap voor 

de mens. Wij kunnen dat. 

 

Gerard Gerritse 
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 “Heb respect voor elkaar” 

In een zonnig appartement in Poortambacht 

woont Harry Ensing. Het was een wens om hier 

met zijn vrouw nog eens tien jaar samen te zijn, 

na het wonen aan de Oude Haven en Blokweg. 

Het werden er meer, tot Gonda vorig jaar 

overleed. 

 

“Samen” is een woord dat veelvuldig terugkomt 

in Harry’s verhaal. Samen uit Friesland verhuisd naar Zierikzee. Gonda was 

Friezin, Harry woonde het grootste deel van zijn jeugd in Oisterwijk. 

Samengewerkt als fysiotherapeuten in een praktijk. Samen ouders van een 

dochter en drie zoons, opa en oma en overgrootouders. Samen gewandeld, op het 

laatst met Gonda in de rolstoel, waarbij ze nog kleine stukjes zelf wilde lopen. 

 

In 1954 werd Harry benoemd als gymleraar aan de drie lagere scholen en de 

toenmalige ambachtsschool in Zierikzee, de laatste in 1963 als technische school 

samengevoegd met de huishoudschool. In 1965 groeide het aantal leerlingen 

zodanig dat hij uitsluitend leraar werd op de technische school, van 1980 tot eind 

1988 als adjunct-directeur. Ook heeft hij nog meegewerkt aan de bouw van de 

nieuwe school en aan de fusie van ambachtsschool en huishoudschool. 

 

De opleiding voor fysiotherapeut (Gonda was dat al) volgde hij naast zijn baan, 

in een tijd dat hij nog met de pont naar Rotterdam moest. “De laatste pont wachtte 

altijd tot ik er was”. Ook was hij lange tijd fysiotherapeut en teamlid in Brugzicht 

in Zierikzee en werkte mee aan het zwemmen voor mensen met een handicap. 

Harry kijkt graag naar heel de mens. “Aan een gekwetste elleboog zit ook een 

mens” is zijn credo. 

 

Zeven jaar lang zat Harry in de kerkenraad, ten tijde van dominee Assendorp. 

Toen de hervormde gemeente verdeeld werd in vrijzinnig en rechtzinnig ging het 

echtpaar mee naar de vrijzinnige wijk. Aan discussie over de verschillen deed hij 

niet mee. Harry is een man van de harmonie. 

 

Harry en Gonda hebben veel gereisd. Na hun pensionering was de gedachte om 

zich een paar jaar als fysiotherapeuten in te zetten in een ander land. Destijds 

moest er nog voor drie jaar getekend worden en dat vonden zij teveel ten opzichte 

van de kinderen. Vervolgens maakten ze vele reizen in Europa, maar ook Mexico, 

Canada, New York, Afrika en Indonesië. Met name Noorwegen maakte veel 

indruk. De ongerepte natuur, de ruimte. Toen de verre reizen moeilijker waren 

maakten ze trips met van Oeveren, of kozen voor een hotel in Nederland.  
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Later gingen ze graag naar musea. Harry noemt Amsterdam, Laren, Kröller 

Müller enz. Kortgeleden ging hij nog naar het museum in Laren samen met een 

oud-collega gymleraar. 

Onlangs speelde hij nog met de gedachte om 5 weken alleen met een camper rond 

te trekken in Noorwegen. Maar de reis naar Jutland, Bergen en daarna de rondreis 

leek hem bij nader inzien toch “een beetje gek plan, ik ben negentig jaar.” 

 

Een aantal keren per week wandelt hij en loopt af en toe een paar 100 meter hard. 

(“je moet een beetje fit blijven hè…”) Het liefst op de dijk, in de buurt van het 

Havenhoofd, waar hij dierbare herinneringen heeft aan Gonda. Ook de 

herdenkingsdienst in de kerk dit jaar, waarbij hij een kaars aanstak voor haar, 

beziet hij achteraf als een goed moment. Hij koestert de mooie herinneringen. 

 

De vraag wat Harry ons mee zou willen geven, overweegt hij zorgvuldig.  

 

“We zijn niet alleen op de wereld. Leef je eigen leven, laat je niet dwingen door 

anderen, maar hou wel rekening met elkaar. Heb respect voor elkaar.” 

 

 Ina Braber  

 

 

 

 

 

Website 

In de vorige GastVrij is vermeld dat onze website is uitgebreid met de 

kerkbodeberichten en de overdenkingen van Franck. Momenteel zijn wij samen 

met onze webmaster Bram Wolthoorn bezig om de site ‘op te frissen’. De 

toegankelijkheid kan beter, de verschillende onderwerpen kunnen duidelijker 

worden benoemd en de vindbaarheid van een en ander kan worden vergroot. 

Bram heeft ons enkele voorbeelden laten zien hoe het anders kan worden ingericht 

en Franck heeft een mooie voorzet gemaakt voor de diverse benamingen. Over 

enkele weken hopen wij dat de nieuwe site - zoals dat heet - gebouwd is. Een 

‘ambacht’ dat ik niet kan uitleggen, maar wij hopen er wel met z’n allen de 

vruchten van te plukken. 

 

Ben Hoexum 
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KERKRENTMEESTERS 

Eindejaarscollecte 

De opbrengst van de eindejaarscollecte 2019 bedroeg €1.965,--, een bedrag 

waarmee wij erg blij zijn, gelet ook op het begrote tekort van ruim € 1500,-. 

 

Kerkbalans 

De actie Kerkbalans heeft dit jaar aan toegezegde vrijwillige bijdragen een bedrag 

opgeleverd van € 16.020,-. Wij danken de leden hartelijk voor hun toezeggingen! 

Begroot was een bedrag aan vrijwillige bijdragen van € 17.000,-- bij een begroot 

tekort  van ruim € 2.300,--. Het ziet er naar uit dat 2020 qua resultaat een moeilijk 

jaar zal worden. 

 

 

 

 

 

 

Kerkomroep 

Bij de brief van 18 januari jl. inzake de actie Kerkbalans hebben wij in een bijlage 

de vraag gesteld of het wenselijk wordt gevonden, dat onze zondagse diensten 

ook via internet zijn te beluisteren. Daarop is door een zodanig aantal leden op 

het antwoordformulier positief gereageerd, dat de kerkenraad in zijn vergadering 

van 4 februari j.l. heeft besloten een aansluiting bij de kerkomroep te gaan 

verzorgen. 

Wij gaan er van uit, dat wij u in de volgende GastVrij kunnen berichten dat de 

aansluiting er is en hoe het allemaal werkt. 

 

 De Kerkrentmeesters. 
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Diaconie collecte 1 maart 2020  

Hospice Kaaskenshuis  

De collecte is bestemd voor Hospice Kaaskenshuis hier in Zierikzee. 

“Als de dagen van het leven beperkt zijn, willen wij met zorg en aandacht 

proberen kwaliteit toe te voegen aan de dagen die er nog zijn….. thuis of in het 

hospice” Dit is in het kort  wat het werk inhoudt.  

 

De stichting Hospice Kaaskenshuis en VPTZ-thuis zet zich inmiddels al ruim 12 

jaar in voor zorg en begeleiding van mensen in hun laatste levensfase. Dat gebeurt 

met hulp van vrijwilligers, bij mensen thuis op Schouwen-Duiveland of in hospice 

Kaaskenshuis in Zierikzee. 

 

De missie van het Kaaskenshuis is: “Aan een ieder in de laatste levensfase en 

diens naasten, geven geschoolde vrijwilligers - in samenwerking met 

professionele zorgverleners - daar waar nodig en gewenst tijd, aandacht en 

ondersteuning”. De stichting werkt samen met de thuiszorg van Allévo. Een vast 

team van verpleegkundigen levert de verpleegkundige zorg, op dezelfde manier 

als dat bij mensen thuis zou gebeuren.. 

 

 

 

 

  

http://www.kaaskenshuis.nl/home
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Diaconie collecte 5 april 2020  

Stichting Leergeld Oosterschelderegio  

Steeds meer kinderen in Nederland, ook hier in de Oosterschelderegio, kunnen 

om financiële redenen niet meedoen aan activiteiten die voor hun 

leeftijdsgenootjes heel normaal zijn. Zij staan vaak letterlijk aan de zijlijn. 

Stichting Leergeld Oosterschelderegio helpt deze kinderen. 

 

Ook aan het begin van het jaar alle boeken moeten betalen en in de loop van het 

jaar andere schoolmaterialen aanschaffen, wordt steeds vaker een probleem. 

 

Via ruim 100 lokale Leergeldstichtingen biedt zij deze kinderen kansen om te 

kunnen deelnemen aan binnen- en buitenschoolse activiteiten. Leergeld biedt hen 

hiermee een springplank, waardoor zij opbloeien, kennis en vaardigheden 

ontwikkelen en eigenwaarde krijgen. 

Meedoen vergroot de horizon van kinderen; zij maken sociale contacten, leren 

teamgeest, zich handhaven in een groep, leren winnen en verliezen. 

Als kinderen dit soort dingen niet leren maar worden buitengesloten, komen niet 

alleen zij ernstig tekort maar zal de maatschappij daar later duur leergeld voor 

betalen. 

Stichting Leergeld Oosterschelderegio is van start gegaan met de actie: 

 

“Adopteer een Leergeldkind”! 
 

Voor meer informatie over het adopteren van een Leergeldkind, neem contact op 

via info@leergeldoosterschelderegio.nl en vraag naar het invulformulier. 

Het formulier kunt u printen, invullen en naar: Leergeld Oosterschelderegio 

Postbus 395, 4460 AT in Goes sturen. Inscannen en mailen naar 

info@leergeldoosterschelderegio.nl kan ook. 

 

 

 

 
 

 
 

 

  

https://www.leergeld.nl/oosterschelderegio
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Diaconie collecte 3 mei 2020 

Straatkinderen in Oeganda 

 

In de Oegandese hoofdstad Kampala leven duizenden kinderen op straat. Ze 

worden hier door volwassenen neergezet om te bedelen. Ze gaan niet naar school, 

worden uitgebuit en mishandeld.  

Kerk in Actie werkt samen met drie organisaties die dit probleem aanpakken. Zij 

vangen straatkinderen op, proberen hen te herenigen met hun familie, werken aan 

preventie in het gebied waar veel van deze kinderen vandaan komen. Zij zorgen 

dat ze weer naar school gaan, want onderwijs kan de vicieuze cirkel van armoede 

doorbreken en het kind stabiliteit en toekomst bieden. 

 

Wat kan er met de opbrengsten van de collecte gedaan worden: 

 Contact leggen in Kampala en overleg met familie kost 130 euro per kind. 

 Opvang in Kampala en voorbereiding op terugkeer naar Karamoja kost 

225 euro per kind. 

 Het opsporen van familie in Karamoja en voorbereiding op de terugkomst 

kost 40 euro per kind. 

 Een begeleide reis van Kampala naar Karamoja kost 80 euro per gezin. 

 Eerste hulp bij opbouw van nieuw leven in Karamoja (voedsel en start 

van eigen landbouw activiteiten) kost 330 euro per gezin. 

 Juridische hulp voor slachtoffers van geweld kost 200 euro per 

slachtoffer.  

 

Geef straatkinderen een nieuwe kans via deze collecte. 
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KINDER(EIGEN)WIJSHEID 

Kinderen kunnen altijd prachtige, eigenwijze en 

soms ook hilarische uitspraken doen. Bas 

Westerweel maakte er een schitterend boekje over 

met de titel : “Oma’s leggen geen eieren”.  

Kinderen hebben een eigen – wijsheid, die 

verrassend en ontroerend is. 

Soms gaan hun beweringen ook over het geloof, en 

in GastVrij willen we u graag in elke editie zo’n 

prachtige uitspraak (met een grote knipoog) 

voorleggen. 

 

“God houdt heel veel van oude mensen. Want die gaan binnenkort dood 

en dan heeft Hij tenminste weer wat te doen” 
 

Carl-Frederik, 6 jaar. 

 

Verantwoording collectes en giften. 

In de periode november, december 2019 en januari 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  Kerkrentmeesters 

 

: € 869,55 

  Verjaardagfonds 

 

: € 70,00 

  Diaconie Hospice 

 

: € 78,75 

  Diaconie Kinderen in de Knel 

 

: € 156,00 

  Lilianefonds  

 

: € 48,00 
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Naar de Kerk 

Wanneer u graag naar een kerkdienst wilt komen, maar het is om 

de een of andere reden moeilijk om zelf naar de Gasthuiskerk toe 

te gaan, dan is er altijd de mogelijkheid dat iemand u ophaalt en 

weer thuis brengt. U kunt hiervoor contact opnemen met een 

kerkenraadslid waarvan u de adres- en telefoongegevens in deze 

gids vindt. 

 

 

Bezoekwerk 

Wilt u graag contact met onze gemeente door middel van een bezoekje van 

iemand uit onze bezoekcommissie?  

Belt u dan met Co van der Valk T. 414713, om een afspraak te maken. 
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Wie durft in de spiegel te kijken 

Als ogen haat en verdelging uitstralen? 

 

Wie durft zijn leven op het spel zetten 

Als vreemdelingen aan onze grenzen kloppen 

En om werk en geld vragen? 

 

Wie durft in liefde geloven 

Als concurrentie en macht ons verdelen? 

 

Wie durft van verandering spreken 

Als de wereld blijft doordraaien 

Volgens de wet van de sterkste? 

 

Misschien, als we nu beginnen. 

Wij eerst: delen en niet stelen, 

Samenbrengen, en niet verdelen, 

Bemoedigen, en niet vernederen. 

 

Zeker, als we blijven spreken: 

Woorden van hoop, geloof en liefde 

Omwille van die Ene 

Die heeft gezegd: 

“ Ik zal er zijn”. 

 

En die Andere die het heeft voorgeleefd. 

Tot het einde. 

 

 
Uit: Woord en Weg/ Diakonia februari 2020: Roos Maes 

  



GASTVRIJ MAART, APRIL, MEI 2020 -28- 

Kruispunt 

 

De afdeling religie van Radio Schouwen-Duiveland. 

 

Woensdag: 18.00 – 19.00 uur Kruispunt 

   (Kerkelijk informatieprogramma) 

   19.00 – 20.00 uur De Schatkist 

   (Bijbels kinderprogramma) 

   20.00 – 21.00 uur De Levensbron 

   (Herhaling Geestelijk verzoekplatenprogramma) 

 

Donderdag: 09.00 – 10.00 uur Herhaling Kruispunt 

   10.00 – 11.00 uur De Levensbron 

 

Zondag: 08.00 – 09.00 uur Herhaling De Schatkist 

   09.30 of 10.00 uur Kerkdienst 

   Rechtstreeks uit een van de kerken op ons eiland 

 

Etherfrequentie 107.1 FM in Duiveland en 107.8 FM in Schouwen, 

107.6 op de kabel. 

 Redactie: Postbus 121, 4300 AC Zierikzee 

  of 

 Calandweg 51, 4301 LX Zierikzee 

 

 

 

 

Van de Redactie 

Met dank voor de tijdige toezending van uw 

kopij, delen wij u mede dat het volgende nummer 

in mei zal verschijnen. 

Daarom verzoeken wij u om uw kopij uiterlijk zaterdag 9 mei 2020 in te leveren 

bij Redactie GastVrij Steenbank 46, E. d.groenendijk@zeelandnet.nl 

 

 Het redactieteam wordt gevormd door: 

  Ben Hoexum en Dirk Groenendijk 

 Adressering en bezorging: 

  Ria Quist, T 415928 

 
De redactie behoudt zich het recht voor ingezonden stukken en anonieme brieven te 

weigeren of in te korten. 
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Ledenadministratie    Verhuisbericht 

    Andere informatie 

Om onze Ledenadministratie zo goed mogelijk op peil te houden, verzoeken wij 

u dringend eventueel gewijzigde persoonlijke omstandigheden via onderstaand 

bericht door te geven aan onze scriba: 

 

Ben Hoexum 

Verrenieuwstraat 44 

4301 HZ Zierikzee 

T. 416817 

 

Ook nieuw ingekomenen kunnen zich zo melden. 

 

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 

Hierbij geef ik de volgende wijzigingen door: 
 

NAAM : ______________________________________________ 

VOORNAMEN : ______________________________________________ 

GEBOORTEDATUM : ______________________________________________ 

STRAAT : ______________________________________________ 

HUISNUMMER : ______________________________________________ 

POSTCODE : ______________________________________________ 

PLAATS : ______________________________________________ 

 

 Bovenstaand □ persoon □ gezin 

gaat verhuizen naar 
GAAT PER (DATUM) : ______________________________________________ 

STRAAT : ______________________________________________ 

HUISNUMMER : ______________________________________________ 

POSTCODE : ______________________________________________ 

PLAATS : ______________________________________________ 

 

 Bovenstaand persoon is 

□ gehuwd d.d ____________________________________________ 

 gehuwd met : ______________________________________________ 

 d.d ____________________________________________ 

□ gescheiden d.d ____________________________________________ 

□ geboren d.d ____________________________________________ 

□ overleden d.d ____________________________________________ 
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Overige adressen 

VERJAARDAGSFONDS 

Corrie Goudswaard-Kramp T. 414067 

Sloestraat 48 • 4301 WL Zierikzee 

E. crkramp@zeelandnet.nl 
 

KERKELIJKE ONTVANGER 

Adri van der Schelde  T. 413878 

Steenbank 68 • 4301 ZR Zierikzee 

E. administratie@hervormdzierikzee.nl 
 

KERKBODE 

Abonnementen 

Adri van der Schelde  T. 413878 

Steenbank 68 • 4301 ZR Zierikzee 

E. kerkbode@hervormdzierikzee.nl 
 

BEHEER WEBSITE GASTVRIJ 
Bram Wolthoorn  T. 411340 

Korte Groendal 24 • 4301 CJ Zierikzee 

E. bram.wolthoorn@gmail.com 

 

 

REDACTIE GASTVRIJ 
Dirk Groenendijk  T. 415739 

Steenbank 46 • 4301 ZR Zierikzee 

E. d.groenendijk@zeelandnet.nl 
 

Ben Hoexum   T. 416817 

Verrenieuwstraat 44 • 4301 HZ Zierikzee 

E. hoexum@zeelandnet.nl 
 

Samenstelling 

Cor Kooij   T. 417357 

Oosterscheldestraat 35 • 4302 WG Zierikzee 

E. kooy0312@planet.nl 

BEZOEKWERK 

Coördinatie 

Co van der Valk  T. 414713 

Paternosterstraat 2 • 4301 EG Zierikzee 
 

BLOEMEN IN DE KERK 

Corrie Goudswaard-Kramp T. 414067 

Sloestraat 48 • 4301 WL Zierikzee 

E. crkramp@zeelandnet.nl 
 

 

VERKOOP COLLECTEBONNEN 

Co van der Valk  T. 414713 

Paternosterstraat 2 • 4301 EG Zierikzee 
 

ORGANISTEN 

Coördinatie 

Giljam Bil   T. 652539 

Poortkade 152 • 4302 VA Zierikzee 

E. giljambil@zeelandnet.nl 

 

KERKCENTRUM 

Havenplein 17 •   T. 412073  

4301 JD Zierikzee 
 

Verhuur 

Adri van der Schelde  T. 413878 

Steenbank 68 • 4301 ZR Zierikzee 

E. administratie@hervormdzierikzee.nl 

 

 

REKENINGNUMMERS 
Diaconie  IBAN: NL75 RABO 0375169873 

Gemeentewerkfonds, Gemeentegids Vrijzinnige Gemeente en Kerkrentmeesters 

Buitengewone wijkgemeente:  

- IBAN: NL97 RABO 0357 8483 81 of 

- IBAN: NL46 RABO 0373 7336 31 t.n.v. Wijkraad kerkrentm. Buitengew. Wijk. 
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