
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Juni, juli, augustus 2020 nummer 3 

GASTVRIJ 

Buitengewone Wijkgemeente 

INFORMATIEBLAD 



GASTVRIJ JUNI, JULI, AUGUSTUS 2020 -2- 

 
VOORGANGER 

Franck Ploum      T. 06-48713792 

van Baerlestraat 42, 3314 BJ Dordrecht 

E. mail@franckploum.nl 

 

VOORZITTER / OUDERLING 

Dirk Groenendijk  T. 415739 

Steenbank 46 • 4301 ZR Zierikzee 

E. d.groenendijk@zeelandnet.nl 

 

 

 

OUDERLING / KERKRENTMEESTER 

Corrie Goudswaard-Kramp T. 414067 

Sloestraat 48 • 4301 WL Zierikzee 

E. crkramp@zeelandnet.nl 

 
Noud Punt      T. 06-36055012 

Nassaulaan 8 • 4301 XM Zierikzee 

E. noudpunt@zeelandnet.nl 

 
 
KERKRENTMEESTER 

Kees Jobse   T. 720674 

Frederik Hendriklaan 13• 4301 NZ Zierikzee 

E. kjob@zeelandnet.nl 

 

 

 

 

 

SCRIBA / OUDERLING 

Ben Hoexum   T. 416817 

Verrenieuwstraat 44 • 4301 HZ Zierikzee 

E. hoexum@zeelandnet.nl 

 

 

 

DIAKEN 

Wilma van Ouwerkerk  T. 411400 

Vissersdijk 24 • 4301 ND Zierikzee 

E. will-sie@hotmail.com 

 

Wim Welmer   T. 414996 

Kabbelaarsbank 63• 4301 XB Zierikzee 

E. welmkab@zeelandnet.nl 

 
Vacature 

 

 

 

 

www.vrijzinnigegemeentezierikzee.nl 

 

GASTVRIJ 

Buitengewone Wijkgemeente 

mailto:kjob@zeelandnet.nl
http://www.vrijzinnigegemeentezierikzee.nl/


GASTVRIJ JUNI, JULI, AUGUSTUS 2020 -3- 

Voorwoord 
 

Beste gemeenteleden, 

 

Deze editie van ons gemeenteblad GastVrij is een zeer 

bijzondere te noemen. 

In elke voorgaande uitgave lag de nadruk op het vermelden 

van de kerkdiensten, bijeenkomsten, gespreksgroepen enzovoort. 

Helaas ontvangt u heden een GastVrij waarin daarvan geen sprake is. 

 

Het Coronavirus houdt de hele wereld, en ook onze kerkelijke gemeenschap, al 

maandenlang in haar ban. Na half maart 2020 hebben wij volgens de richtlijnen 

van de overheid en RIVM geen bijeenkomsten meer kunnen hebben.  

 

En we zijn er nog niet. Hoewel de grootste piek over lijkt te zijn, kan er de 

komende maanden nog geen sprake zijn van “terug naar hoe het was”. En dat 

geldt alle bijeenkomsten en evenementen waar veel mensen bijeen komen. De 

kerkenraad heeft moeilijke beslissingen moeten nemen. U leest hierover meer in 

deze gids. 

 

Niemand kan in de toekomst zien. Pas wanneer een afdoend vaccin tegen Covid-

19 beschikbaar zal zijn, kunnen er weer plannen gemaakt worden. 

 

Tot dan hopen wij op uw begrip en wensen iedereen veel gezondheid, sterkte, 

moed en geduld toe. 

 

Graag eindig ik dit voorwoord met een tekst van Corrie ten Boom: 

 

 

“ Wees nooit bang om een onbekende toekomst te leggen in de 

handen van een bekende God.” 
 

 

Met vriendelijke groet,  

 

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

 Gastvrij 
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Geen diensten en vieringen 
 

Coronavirus.  

 

Wereldwijd tot op de kleine schaal van ieders persoonlijk leven worden de 

gevolgen ervaren. Als geloofsgemeenschap treft ons het gemis van onze 

samenkomsten sinds zondag 15 maart. Ruim een week hebben we gedacht om op 

28 juni weer te kunnen beginnen met diensten in een aangepaste vorm. Wij 

hadden al vastgesteld dat de anderhalve meter afstand toegepast kon worden met 

een tussenruimte van 3 stoelen en 2 rijen. Daarmee zouden we ook de vakken aan 

weerszijden van de tuin nodig hebben. Wij hadden al besloten tot: geen brood- en 

wijnvieringen, geen koffiedrinken, geen afscheid nemen bij de uitgang, geen 

collecterondgang en deze te vervangen door een inzamelplek bij de uitgang. Het 

meest ingrijpende besluit was om niet meer samen te zingen. Dat geeft een hoog 

risico op verspreiding van virusdeeltjes. Na deze besluiten kwamen er meer 

specifieke richtlijnen binnen. De belangrijkste: een gebruiksplan opstellen, 

looproutes maken, ontsmettingsmiddelen voor de handen bij binnenkomst, een 

reinigingsplan maken voor deurklinken, lessenaar, microfoons, stoelen, toiletten 

enz. Verder een coördinator aanstellen voor begeleiding bij binnenkomst, 

zitplaatskeuze en verlaten van de kerk. In onze situatie van samen de kerk 

gebruiken met de Gewone Wijkgemeente komt er nog eens bij dat we geen 

diensten direct na elkaar mogen houden; een verdeling ochtend en middag/avond 

is wel toegestaan. Bij een herstart zullen we als beide wijkgemeenten de 

zondagochtenden moeten verdelen. 

De kerkenraad heeft zich gerealiseerd dat met aanpassing van allerlei gebruiken 

een dienst op zich wel te verwezenlijken is, maar dat vooral de maatregelen, die 

gericht zijn op veiligheid, hygiëne en schoonmaak, veel van een ieder zullen 

vragen. Wij hebben daarbij ook gekeken naar de samenstelling en 

leeftijdsopbouw van onze kerkgangers. Wij vinden het beter de ontwikkelingen 

rondom het virus af te wachten. In de loop van augustus willen wij alles opnieuw 

bekijken. Dan zijn ook ervaringen van andere kerken bekend. Het is een moeilijke 

afweging geweest. Dit betekent de komende 3 maanden geen diensten. Het is fijn 

dat we door kunnen gaan met het kijken en luisteren naar de YouTube-opnames 

van Franck. 

Het schema ziet er als volgt uit: 

7 juni programma-thema, 14 juni videoboodschap, 21 juni programma-

thema, 28 juni videoboodschap, telkens vanaf 10.30 uur; 

voor juli en augustus worden nog nadere afspraken gemaakt. In de pijn van het 

gemis vertrouwen we erop dat we op die momenten van huiskamer tot huiskamer 

in verbondenheid met elkaar inspiratie mogen ontvangen in deze bijzondere 

levenstijd. 

 

Ben Hoexum, scriba 
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Volhouden – met geestkracht 
 

Hoewel de coronacrisis langzaam onder controle lijkt te komen heeft de 

kerkenraad toch moeten besluiten het samen vieren nog even uit te stellen tot na 

de zomerperiode. Een moeilijk maar wijs besluit denk ik, mede ook gezien de 

leeftijdsopbouw van onze gemeente. Niet zo zeer het vieren zelf, maar de 

randvoorwaarden van schoonmaak en hygiëne maakten het starten van de 

diensten complex.  

 

Dat betekent dat we het voorlopig nog steeds moeten doen met bemoediging op 

afstand en inspiratie via YouTube. Dat voelt nog steeds onwennig, want elkaar 

ontmoeten hoort zo wezenlijk bij ons mens-zijn dat je op een gegeven moment 

zelfs kunt gaan lijden onder te weinig contact en zeker onder gebrek aan fysieke 

aanraking. Mensen zijn geen eenlingen, maar komen tot leven in ontmoetingen, 

doen levenskracht op aan elkaar en groeien in open en gastvrije gemeenschappen. 

 

Het thema ‘gemeenschap’ speelt een belangrijke rol in de bijbelse verhalen die 

vaak klinken in de maanden na Pasen. Hoe gaat de Jezusbeweging verder nu hij 

er niet meer fysiek bij is? Welke richting gaat het op en wie nemen het heft in 

handen? In de bijbel lezen we vooral ‘het ideaal’: ze deelden alles 

gemeenschappelijk en leefden eensgezind. Maar de werkelijkheid zal anders 

geweest zijn. Uit allerlei historische bronnen weten we dat het een heel ‘gevecht’ 

was, waaruit uiteindelijk de Apostolische ekklesia als ‘winnaar’ tevoorschijn 

kwam. Ten koste van heel veel andere stromingen in de jonge messiaanse 

beweging, denk onder andere aan wat we nu vangen onder de noemer esoterisch 

christendom.  

 

Het christendom heeft zich uiteindelijk in een bepaalde richting ontwikkeld, 

terwijl het Pinksterverhaal nog zoekt naar de verbinding tussen alle stromingen 

en talen en klanken van de messiaanse beweging. Die verbinding wordt dan niet 

gezocht in regels en voorschriften of stellingen, maar in de geestkracht: gedreven 

door dezelfde geest die was in hem en die uitgaat van de Ruach, de adem van 

God, die was van den beginne.  

 

Als Vrijzinnige Gemeente is het die geestkracht die we levend willen houden. De 

verbindende kracht tussen onze verschillen, het cement van onze ontmoeting, de 

onderstroom die de koers van ons leven bepaalt en richting geeft. Mag die geest 

ons individueel en ook als gemeenschap de kracht geven het vol te houden in deze 

tijden van afstand en uithouden. 

 

Vrede en alle goeds!  

 

 Franck Ploum 
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Psalm 24 – Van wie is de aarde? 
 

In de drukte van alledag lopen we er gemakkelijk aan voorbij, maar er zijn 

momenten waarop je je bewust bent van de grootsheid van deze aarde en de 

nietigheid van de mens. Ineens besef je dat alle menselijke grootheidswaan 

misplaatst is, dat je - met woorden van de dichter Lucebert - slechts een kruimel 

bent op de rok van het universum. De natuur zoals die zich in deze maanden van 

het jaar manifesteert kan je overweldigen met haar kracht en haar schoonheid.  
 

Van wie is de aarde? Van God is de aarde!, klinkt het luid en duidelijk in psalm 

24 en ook in andere psalmen. Rotsvast, geen twijfel mogelijk. Maar hoe meer we 

weten, hoe verder de wetenschap reikt, des te meer vragen roept die overtuigende 

zin op. Van God is de aarde! Maar hoe zit het dan met het universum waar die 

aarde deel van uitmaakt? Of zelfs mogelijk ander leven oneindig ver van ons 

vandaan? Wie het antwoord van de bijbel leest als een alles verklarend antwoord, 

een massief fundament voor een alles besturende en beschikkende God, die loopt 

vast in talloze vragen en tegenstrijdigheden. 
 

Van wie is de aarde? Van God is de aarde! Het antwoord van de Schrift is geen 

massief gegeven. Het wil ons niet oproepen tot onderdanigheid ten opzichte van 

een opperwezen van wie wij te vrezen hebben. Want wie is die God van de 

Schrift? Het is de God van bevrijding, liefde, erbarmen, trouw. De aarde is van 

‘Ik zal zijn die ik ben’. Een God die in mens na mens roept om een bewoonbare 

aarde waarin recht wordt gedaan. Van God is de aarde, opent de deur naar 

solidariteit en gemeenschap. Geen particuliere aanspraken, maar te gast zijn, 

vreemdeling op aarde die weet: ik maak deel uit van dit indrukwekkende geheel, 

klein en nietig, maar mijn aanwezigheid doet er toe. Ik kan maken en breken, 

liefhebben en haten, uitbuiten en beheren.  
 

Van wie is de aarde? De grond waarop wij lopen? Wie kan rechten claimen op 

welk land? Wie bepaalt wie er wel of niet in mag? Waarom woon ik in het rijkste 

land van de wereld? Waar komt die rijkdom vandaan? Hoe is die rijkdom door de 

eeuwen heen verkregen? Ten koste van wat? Ten koste van wie? Waarom leeft 

de grote meerderheid van de mensheid in een aardse hel? Waarom beschikken ze 

niet over middelen van bestaan? Waar blijven hun bodemschatten? Wie eet hun 

voedsel? Je hoeft niet onmiddellijk een antwoord te hebben, maar het zijn 

allemaal vragen die te maken hebben met de mate waarin we ons als eigenaar en 

heerser van de aarde gedragen of als gast en vreemdeling. Al die vragen kunnen 

ons bezig houden, overweldigen soms, cynisch maken ook. Zodanig dat we ze 

wegstoppen en doen alsof ze er niet zijn. Maar wie gevoelig is voor verwondering, 

voor verbondenheid met een groot geheel, voor meer dan het dagdagelijkse, die 

zal steeds opnieuw bij deze vragen uitkomen. 
 

Franck Ploum  
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Sam`s Kledinginzameling 2020 
Op 30 maart jl. werd deze actie weer gehouden. Als 

contactpersoon van onze gemeente zamelde Corrie Goudswaard 

gedurende het afgelopen jaar weer allerlei huishoudtextiel en 

kleding in op haar zolder. 

Met een mooi resultaat: ruim 180 kilo werd door de organisatie bij 

haar opgehaald. 

 

Namens alle noodhulpprojecten van Cordaid Mensen in Nood: hartelijk dank! 
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SAMENVATTING JAARREKENING 2019 T.O.V BEGROTING 2019 
EN JAARREKENING 2018. 
 

Onderstaand de door de kerkrentmeesters aangeboden en door de kerkenraad 

vastgestelde jaarrekening 2019 in vergelijking met de begroting 2019 en de 

rekening 2018. 

De cijfers van onze Vrijzinnige Gemeente zijn als volgt: 

 Begroting 

2019 

Rekening 

2019 

Rekening 

2018 

afwijk.% 

2019<>2018 

Baten     

vrijwillige bijdragen 

(Kerkbalans) 

€19.000 €17.288 €19.843 - 8% 

opbrengst collecten  €4.750 €5.085 €5.388 - 6% 

giften/schenkingen   €1.000   

solidariteitskas  €1.100 €1.010 €1.040 - 3% 

overige bijdragen €3.350 €3.185 €3.323 - 4% 

Totaal baten  €28.200 €27.568 €29.594 - 7% 

     

Lasten     

kosten College 

inz.kerkgebouw etc 

€5.540 €5.170 €4.397 + 17% 

pastoraat €19.210 €16.941 €18.457 - 8% 

lasten kerkdiensten, 

gemeentewerk 

€3.050 €3.229 €2.676 + 20% 

verplichtingen/bijdragen 

andere organen 

€1.680 €1.576 €1.598 - 1% 

kosten beheer en 

administratie 

€125 €59 €78 0% 

rentelasten/bankkosten €150 €151 €143 0% 

Totaal Lasten  €29.755 €27.126 €27.349 - 1% 

     

Resultaat baten -/- 

lasten 

-/- €1.555 + €442 + €2.245  

Toelichting. 

Bij een begroot tekort van € 1.500,-- kwam het resultaat in 2019 uit op een klein 

plusje, voornamelijk door lagere pastoraatskosten dan was begroot. 

Aan de inkomstenkant zet de dalende trend zich voort; er is een gestage teruggang 

in ons sterk vergrijsd ledenbestand, terwijl er geen/nauwelijks aanwas is van 

nieuwe leden. 

Aan de kostenkant zijn de pastoraatskosten de zwaarste post. Met de kerkenraad 

delen wij de mening dat bezuinigen hierop tot het laatst toe moet worden 
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vermeden, gelet op de al zeer beperkte omvang van de aanstelling van onze 

voorganger. 

Tot dusver kon de exploitatie redelijk sluitend worden gehouden doordat onze 

Stichting Pastoriefonds jaarlijks de tekorten geheel/gedeeltelijk aanvulde. Omdat 

de doelstelling van het Pastoriefonds (het vormen/in standhouden van financiële 

middelen voor de huisvesting van een voorganger van de gemeente) als 

achterhaald kan worden beschouwd, is door het bestuur van de stichting in 

overleg met de kerkenraad besloten de stichting op te heffen en het batig saldo 

over te brengen naar onze gemeente. Daarmee wordt het vermogen van de 

gemeente versterkt, maar blijft onverkort het probleem van de tekorten in de 

exploitatie aanwezig. 

In de vorige GastVrij meldden wij voor 2020 een begroot tekort van € 2300,--, 

uitgaande van een begroot bedrag aan vrijwillige bijdragen van € 17.000,--. Het 

totaalbedrag aan toegezegde bijdragen kwam uit op ruim € 16.000,--, zodat het 

tekort dit jaar boven de € 3.000,-- dreigt te gaan. Daarop zal overigens (een geluk 

bij een ongeluk) de kostenbesparing in mindering gaan doordat enige maanden 

geen diensten konden worden gehouden vanwege de coronacrisis. 

Hoe dan ook zullen wij weer alle zeilen moeten bijzetten om dit jaar de exploitatie 

sluitend te krijgen. 
 

Met dank aan onze administrateur Adri van der Schelde. 
 

 De kerkrentmeesters 

 

Kerkomroep 

In de vorige Gastvrij meldden wij dat de kerkenraad heeft 

besloten een aansluiting bij de kerkomroep te gaan 

verzorgen en dat wij in deze aflevering van GastVrij nader 

zouden berichten over het hoe en wat. 

De coronacrisis heeft hierin in zoverre roet in het eten 

gegooid, dat over de technische uitvoering en kostenverdeling nog geen overleg 

heeft plaats gevonden met onze collega’s van de gewone wijk. Zoals bekend zijn 

de vergadercontacten tot nader order tot een minimum beperkt. 

De gewone wijk is al aangesloten bij de kerkomroep en er moet nog worden 

overlegd over de vraag of onze aansluiting hieraan kan worden gekoppeld of dat 

een nieuwe aansluiting noodzakelijk is (wat natuurlijk financiële consequenties 

heeft). 

Wij gaan ervan uit dat wij in de volgende aflevering van GastVrij uitsluitsel 

kunnen geven. 

 

Overigens wordt in de kerkbode en op de website bericht over de programma’s 

via YouTube-kanaal “Ekklesia Breda” als tijdelijk alternatief voor de diensten die 

wij niet in de Gasthuiskerk kunnen houden. 

https://www.youtube.com/channel/UCzzPeZNMNVUNlAUR1iOcqVw
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Verantwoording collectes en giften. 
In de periode februari t/m half maart 2020 

 

 

 

 

 

 

 De Kerkrentmeesters. 

 

 

 

 

 

 

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. 

 

Dit keer een doordenkertje m.b.t. de huidige 

omstandigheden. 

 

“ Als ik minister-president was, zou ik goeie dingen beslissen. 

Maar je weet niet meteen wat goed is, dus dan moet je een beetje 

gokken” 
 

Walter, 6 jaar. 

  

•  Kerkrentmeesters 

 

: € 306,90 

•  Verjaardagsfonds 

 

: € 70,00 
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Genieten van kleine dingen 
In coronatijd een interview met een gemeentelid – 

koster dicht bij huis. In de tuin in Poortambacht, met 

zicht op de ganzen en zwanen in Tureluur. Jan de Kam 

(1955) heeft één zus in Brabant en is Vlissinger van 

geboorte. “En net zoals mijn vader en opa werkzaam 

in de scheepsbouw, de Schelde”.  

In 1996 trouwde Jan met Ina, werd zorgvader van Jan 

Willem, Wessel en Jos én lid van de vrijzinnige 

gemeente Zierikzee. Oorspronkelijk was hij 

gereformeerd, maar drie jongens waren gewend aan de vrijzinnige gemeente, 

dominee Klaas en het zondagsuur. Dus voor Jan was de keus snel gemaakt. Al 

snel werd hij koster en verrichtte daarnaast hand - en spandiensten zoals actie 

kerkbalans en het opzetten of aftuigen van de kerstboom. Dit samen met de andere 

kosters Jan Mosselman, Giljam, Marcel en kosters rechtzinnige wijk.  

Op de vraag wat hem aanspreekt in het kosterswerk antwoordt Jan: “De gezellige 

bedrijvigheid van de aanvang van de dienst. Je verwelkomt de mensen en maakt 

een praatje”. Hij staat bij sommigen bekend om het korte luiden van de kerkklok. 

“ Ina, onze drie zoons en drie schoondochters werken in vitale beroepen met 

nachtdiensten. Dus kort maar krachtig”.  

Als mooie herinneringen aan de vrijzinnige gemeente noemt hij met een glimlach 

de overleden koster Klaas Kool, door Jan “de opperkoster” genoemd. Tijdens 

diens ziekte begeleidde hij hem ook af en toe naar de kerk, om op zijn geliefde 

orgel te spelen.  

Eveneens heeft Jan goede herinneringen aan overdenkingen van ds. Klaas 

Hendrikse, die hem op een ander spoor van denken zette. “Een andere, bijzondere 

betekenis aan de vertrouwde uitleg uit mijn jeugd.”  

Nu kijkt Jan met waardering naar voorganger Franck Ploum en de kerkenraad, 

die de gemeente in staat stelt op om eigentijdse manier mee te leven. “In de stille 

week keken we de uitzendingen op YouTube, behalve de Paasdienst. Mooi, om 

op afstand mee te leven.”  

Waarom de Paasdienst niet gekeken? “Op stille zaterdag stond ik nog met Ina 

narcissen te planten op het graf van haar ouders in Renesse. Haar vader overleed 

met stille zaterdag. Op Paasmorgen wilden we de uitzending van Franck Ploum 

gaan luisteren, toen we hoorden dat we op mochten passen op ons kleindochtertje 

Sophie. ‘s Middags is haar zusje Karlijn geboren in het ziekenhuis in Goes. Een 

Paaskindje. Dat is bijzonder”.  

Hoe kijkt Jan tegen het leven aan, sinds het coronavirus zijn intrede deed? 

 “Het is een vreemde tijd. Onze zoons en schoondochters in Zierikzee brengen we 

af en toe een raambezoek, maar ons kleindochtertje kunnen we niet vasthouden. 

De jongste zoon woont met zijn vriendin in Rotterdam, dus zien we minder vaak 

nu. Onze ouders leven niet meer, maar ik mantelzorg voor mijn tante van 94 jaar. 

Zij woont in een zorgcentrum in Veere. Ik zwaai regelmatig naar haar in de tuin, 



GASTVRIJ JUNI, JULI, AUGUSTUS 2020 -18- 

en sinds kort een praatje achter een scherm. Ina werkt in de gehandicaptenzorg, 

en ook voor mensen met een beperking is het zwaar. En natuurlijk voor oudere 

en kwetsbare mensen in het algemeen. Maar ook voor jonge mensen die opeens 

een andere koers moeten varen. 

Voor mijzelf denk ik: “We gaan verder, met wat het leven op ons pad brengt. De 

uitzending van de Emmausgangers van Franck vond ik erg mooi. Ondanks alles 

van donker naar licht wandelen. Genieten van kleine dingen, en de mensen die je 

mist, in herinnering meenemen op je levensweg”. 

 

 Ina Braber  

 

 

Nieuwe website 
De nieuwe site al gezien? In de vorige GastVrij 

hadden we al aangekondigd dat we hier volop 

mee bezig waren. Webmaster Bram Wolthoorn 

heeft heel veel gepuzzeld en leverde idee na idee 

om zo een goede website te kunnen bouwen. En 

nu staat ie er sinds enkele weken. De kerkenraad is unaniem zeer tevreden na 

achterlating van de oude, gedateerde en minder toegankelijke website. 

Onderwerpen zijn duidelijker benoemd en de vindbaarheid van een en ander is 

vergroot. Misschien dat buitenstaanders vaker de site opzoeken dan eigen leden.  

 

Toch is het voor onze gemeente zeker van belang.  

 

Vooral voor hen die de Schouwen-Duivelandse kerkbode niet lezen. De kopij 

voor deze tweewekelijkse edities wordt steeds verwerkt op de site. Zo staan steeds 

de komende twee of drie diensten vermeld. In verband met de coronamaatregelen 

ziet dit er tijdelijk anders uit. Er kan ook doorgeklikt worden naar het onderdeel 

“archief”. Hierin kunt u o.a. vooruit- en terug-blikken lezen en een belangrijk stuk 

geschiedenis van onze gemeente in de periode van ds. Klaas Hendrikse. Wij 

hebben dit vorm en inhoud gegeven met beschouwingen over zijn beide boeken 

en de weergave van zijn laatste overdenking op 3 juni 2018. 

Raadpleeg de site vooral voor actuele informatie, zoals de planning van de 

YouTube-opnames van Franck in de maanden dat we geen gewone diensten 

kunnen houden.  

De toegang tot de site: 

www.vrijzinnigegemeentezierikzee.nl 
of google op “Hervormde gemeente Zierikzee” en klik dan door naar “Vrijzinnige 

wijkgemeente”. 

 

Ben Hoexum 

 

http://www.vrijzinnigegemeentezierikzee.nl/
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Stilte. 
 

Stilte is 

De bron 

Van alles 

Van leven 
 

Stilte is 

De aarde voelen 

Stilte is 

Wortelen 

Innerlijk licht 
 

Stilte is 

De ruimte 

Waarin alles 

Kan groeien 

Stilte is 

Tot bloei komen 

In het licht 
 

Stilte is 

Aandacht 

Stilte is 

Luisteren 

Stilte is 

Waarnemen 

Stilte is mededogen 
  

  Stilte is  

Vertrouwen 

Stilte is verbinding. 
 

Sagitte de Ruigh 
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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 augustus zal verschijnen. 

Daarom verzoeken wij u om uw kopij uiterlijk zaterdag 8 augustus 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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