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Voorwoord 
 

 

Beste gemeenteleden, 

 

 

Deze voorjaarseditie 2021 van ons gemeenteblad GastVrij 

balanceert wat informatie inzake de diensten betreft op een zeer wankel 

fundament. 

 

Immers: nog steeds wordt ons land geregeerd door het coronavirus, met alle 

beperkende maatregelen van dien. Slechts 1 bezoeker per dag, een 

avondklok……het zijn allemaal zaken die wij enkele jaren geleden niet voor 

mogelijk hadden gehouden. Ook onze kerkdiensten kunnen op dit moment niet 

doorgaan. In het preekrooster ziet u wél een vooruitblik, en we hopen natuurlijk 

van ganser harte dat dit allemaal weer mogelijk zal zijn, maar vooralsnog gaan de 

diensten niet door t/m 2 maart. 

 

Verder treft u informatie van de kerkrentmeesters en de diakenen en 

vooruitblikken van Franck aan, evenals diverse teksten uit de Open Deur. 

 

Het interview door Ina Braber kon dit keer helaas, ook door de 

coronamaatregelen, niet doorgaan. 

 

Zoals waarschijnlijk u allen, hoopt de kerkenraad erop, dat er binnen afzienbare 

tijd door het vaccineren weer meer mogelijk zal worden, en wij elkaar weer in de 

Gasthuiskerk veilig kunnen ontmoeten. En uiteraard zullen wij tussentijdse 

eerdere wijzigingen van de overheid doorvoeren. 

 

Wij wensen u allen opnieuw veel moed en geduld toe bij het accepteren van 

andere leefomstandigheden en bovenal een goede gezondheid. 

 

 

Met vriendelijke groet,  

 

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

 DATUM TIJD VOORGANGER 

Zondag 7 maart 09.15 uur dr. Chris Vonck, Brasschaat 

Zondag 14 maart 09.15 uur ds. Leuny de Kam, Oostkapelle 

Zondag 21 maart 09.15 uur ds. Dinie Eerland-van Vliet, Zierikzee 

Zondag 28 maart 09.15 uur dhr. Franck Ploum 

Goede Vrijdag 2 april 18.45 uur mw. Lieke Bosveld, Zierikzee 

Paaszondag 4 april 09.15 uur dhr. Franck Ploum 

Zondag 11 april 09.15 uur mw. Maja Nieuwenhuis-den Dulk, 

Schiedam 

Zondag 18 april 09.15 uur ds. Ivo de Jong, Pernis 

Zondag 25 april 09.15 uur dhr. Franck Ploum 

Zondag 2 mei 09.15 uur Geen dienst 

Zondag 9 mei 09.15 uur ds. Myrthe Leydens, Burgh 

Zondag 16 mei 09.15 uur ds. Dinie Eerland-van Vliet, Zierikzee 

Pinksterzondag 23 mei 09.15 uur dhr. Franck Ploum 

Zondag 30 mei 09.15 uur dhr. Franck Ploum 

Zondag 6 juni 09.15 uur Geen dienst 

Zondag 13 juni 09.15 uur mw. Marianne Zandbergen, Middelburg 

 

Bovengenoemde diensten worden gehouden in de Gasthuiskerk, Havenplein 17, 

Zierikzee. 

 

Bij verandering van de coronarichtlijnen kunnen de tijdstippen worden aangepast. 

Ook overige wijzigingen voorbehouden. 
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In Memoriam:  
 

Irene Ernst- van Wingaarden 16 juli 1945 – 31 december 2020. 
 

‘Dansen was haar leven’. 

De tekst op de rouwkaart waarmee 

de familie Ernst het overlijden van 

Irene bekend maakte als lieve en 

humoristische vrouw van Wim, 

sprankelende, warm betrokken 

moeder en schoonmoeder van 

Melissa, Leonie, Ali en John en lieve 

oma van Floris, Irene, twee maanden 

na de bevrijding geboren in het 

zwaar verwoeste Rotterdam, kreeg 

van haar ouders de betekenisvolle 

naam: Zij die vrede brengt. Na haar 

mulo en een blauwe maandag op 

kantoor is ze de opleiding voor 

schoonheidsspecialiste gaan volgen 

en vond bij de Bijenkorf haar plek. 

Wim kende ze toen al jaren. Hij 

logeerde regelmatig bij zijn tante én 

buurvrouw van Irene. Maar oog voor 

elkaar hadden ze toén nog niet. Dat 

kwam jaren later. Toen Wim werk 

vond in Rotterdam sloeg de vonk 

over met een huwelijk in 1967 tot 

gevolg. In IJsselmonde werden hun 

dochters Melissa en Leonie geboren. 

Verandering van baan bracht het 

gezin naar Schouwen-Duiveland. 

Naast het moederschap zette Irene 

zich in om de wijk Plan West ook 

een groen en sociaal gezicht te 

geven. Als vrijwilligster 

organiseerde ze 

kinderkledingbeurzen, was actief 

voor D66 en begeleidde kinderen 

met een beperking naar Goes en 

kreeg de naam ‘bus-juf’. Irene was 

ook een levensgenieter, genoot van 

een glaasje in het zonnetje op een 

terras. Als echtpaar beleefden ze 

mooie jaren als huismeesters in Het 

Vrije. En al die jaren lag Irene’s hart 

bij het volksdansen. Aan diverse 

vrouwengroepen gaf ze les en trad 

regelmatig met haar groepen op. 

Maar ook het zingen had haar hart. 

Als sopraan heeft ze in diverse koren 

gezongen o.a. in de cantorij van onze 

gemeente bij diensten waar haar 

geliefde ds. Klaas Hendrikse 

voorging. En een aantal jaren werd 

een jarige in de gemeente door Irene 

met een felicitatiekaart verrast. 

Vanwege gezondheidsredenen 

moest ze, met pijn, stoppen met 

volksdansen en later ook met zingen 

toen de Alzheimer haar in zijn greep 

kreeg. Na een kort ziekbed is zij 

thuis in alle rust overleden. Dat 

Irene, zij die vrede brengt, nu vrede 

ontvangen mag. 

 

 Annelies Breugem, haar zangmaatje.  

 

 

 

 



GASTVRIJ MAART, APRIL, MEI 2021 -7- 

In Memoriam:  
 

Jannie Asma - Broere 7 mei 1928 - 25 januari 2021. 
 

Op 25 januari jl. overleed Jannie Asma - Broere in de leeftijd van 92 jaar. Zij was 

sinds 2017 weduwe van Herman Asma. Ze werd geboren in Zierikzee en volgde, 

na de middelbare school, de school voor maatschappelijk werk in Rotterdam. Via 

de MULO, waar haar vader werkte, leerde ze Herman kennen. Vanuit Friesland 

kwam hij Engels doceren en hij kerkte evenals de familie Broere bij de 

vrijzinnigen. Ze trouwden in 1958, kregen dochter Marike en hun zonen Hans en 

Taco. Later werd ze oma van twee kleinzonen. 

Ze was een opgewekte vrouw met humor en ze had een groot sociaal leven met 

veel vriendschappen. Maatschappelijk was ze betrokken als lid van de 

gemeentelijke Vrouwen Adviescommissie voor de woningbouw en als 

bestuurslid van de kegelclub. Ook kerkelijk was ze actief. Ze zat in de praatgroep 

van Klaas Hendrikse, was meerdere periodes lid van de kerkenraad en redactielid 

van GastVrij. Deze naam van ons informatieblad is door haar bedacht. 

Toen ze 68 jaar was kreeg ze na een darmoperatie een stoma. Dat veranderde haar 

leven ingrijpend. Ze werd onzeker en ging nergens meer naar toe. Gelukkig had 

ze nog de caravan. Dat was haar tweede thuis, waarin ze zichzelf kon helpen als 

dat nodig was. Ze reisden veel.  

In 2012 kwamen hun zoon Hans en hun schoondochter om het leven bij een auto-

ongeval in Hongarije. Jannie verwerkte dit op haar manier: “Ik kan daar wel over 

blijven zeuren, maar dat helpt niet”.  

In 2016 verhuisde het echtpaar Asma-Broere naar Borrendamme. Daar overleed 

haar man in 2017. Jannie kreeg Alzheimer. Puzzelen en lezen bleven over. Ze was 

tevreden in haar appartement met een open keuken: “net als in mijn caravan”. 

Ondanks dat het proces van Alzheimer doorzette kon ze nog lange tijd veel 

vertellen over haar leven. De laatste maanden nam de dementie de overhand en 

raakte ze in de war. Dat leidde 10 december jl. tot een val en ziekenhuisopname. 

Die klap kwam ze niet meer te boven. “Vanuit de mist van Alzheimer, is zij 

overgegaan naar het licht”, lezen we op de rouwkaart.  

Wij wensen de kinderen en kleinkinderen veel sterkte. Dat de goede 

herinneringen aan hun moeder en oma de leegte mogen vullen. 

 

Franck Ploum 
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Vooruitblik op de vieringen  
Nog steeds zijn we in afwachting van betere tijden. De coronamaatregelen maken 

het nog niet mogelijk om weer bij elkaar te komen in onze mooie Gasthuiskerk. 

De gemeenschap wordt gemist, het samenkomen, het samen zingen en zoeken. 

Maar ook de persoonlijke contacten. Vaak niet eens met zo veel woorden of lange 

gesprekken, maar het feit dat je elkaar ziet en even spreekt is soms al voldoende.  

 

De komende weken zullen we het nog steeds moeten doen met online-

uitzendingen van de Ekklesia Breda. Hopelijk bieden ze enige compensatie voor 

het gemis, hopelijk weten ze op hun eigen manier te inspireren en bemoedigen.  

 

Omdat bij het verschijnen van deze GastVrij niet duidelijk is tot wanneer we niet 

samen kunnen komen, geven we hier een overzicht van de geplande vieringen op 

het YouTube-kanaal van de Ekklesia Breda:  

 

21 februari - Een nieuwe aarde (5) - Ontzagwekkende schepping 

Aan de hand van psalm 8, in verschillende vertalingen, staan we stil bij dat 

prachtige geheel dat de aarde vormt. Een netwerk waarin tot in de kleinste details 

alles met alles in verband staat. Ook de mens maakt daar deel van uit. Wij zijn 

niet los te denken van dat netwerk en van die ecosystemen. Wij kunnen alleen 

maar bestaan in relatie.  

 

28 februari - Een nieuwe aarde (6) – Psalm 104 

Centraal staat psalm 104, één van de zogenoemde scheppingspsalmen. Hier wordt 

de grootsheid van de schepping bezongen en krijgt de mens haar plek in het 

geheel. De psalm wordt gelezen in de hertaling van Huub Oosterhuis (psalm 104 

vrij) waardoor de actualiteit en de schoonheid van dit gedicht en lied nog sterker 

naar voren komt.  

 

7 maart - Een nieuwe aarde (7) - De aarde als economie  

‘We moeten ons antropocentrisme overstijgen en het opnemen voor andere 

levensvormen, voor de aarde en de ecosystemen. Als we daarin slagen, kan dat 

een belangrijke kracht worden.’ Aldus bevrijdingstheoloog Leonardo Boff. Om 

dit te doen is het wel nodig dat wij met andere ogen gaan kijken dan met de ogen 

van winst en economie. Een boom heeft geen waarde omdat hij geld oplevert, 

maar heeft waarde in zichzelf. We lezen uit Deuteronomium 15 en er is een 

bijdrage van bijbelwetenschapper Alex van Heusden.  

 

14 maart - Een nieuwe aarde (8) – Van uitbuiten naar beheren 

Wat voor soort wereld willen wij doorgeven aan hen die na ons komen, aan de 

kinderen die aan het opgroeien zijn? Wij zijn de eerste verantwoordelijken om 

een planeet door te geven die bewoonbaar is voor de mensheid die na ons zal 
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komen en voor al wat leeft. Gelezen wordt Romeinen 8, over de schepping in 

barensweeën.  

  

21 maart - Een nieuwe aarde (9) - Een nieuwe lente? Of onheil voor de 

armsten? 

De profeet Amos leest het volk in niet mis te verstane worden de les. Hij neemt 

geen blad voor de mond in zijn aanklacht jegens de rijken en machtigen, die 

mensen uitbuiten en bezig zijn zichzelf te verrijken ten koste van anderen. Op 

deze eerste dag van de lente neemt bijbelwetenschapper Janneke Stegeman ons 

mee in het lezen van Amos vanuit het perspectief van de nieuwe aarde.  

 

Goede Week en Pasen 

Mocht het ook met Pasen niet mogelijk zijn om samen te komen, dan is dit het 

uitzendschema:  

 

➢ 28 mrt – uitzending van Palmzondag 

➢ 1 april – uitzending van Witte Donderdag 

➢ 2 april – uitzending van Goede Vrijdag 

➢ 3 april – uitzending van Stille zaterdag 

➢ 4 april – uitzending van Paaszondag 

 

Alle vieringen zijn op de geplande zondagen vanaf 10.30 uur te vinden op onze 

eigen website: www.vrijzinnigegemeentezierikzee.nl 

 

 

Bij de veertigdagentijd - Uittocht 

Het tweede boek in de bijbel, het verhaal van de uittocht (Exodus) uit de slavernij 

in Egypte, is een woestijnverhaal. Vier van de vijf ‘boeken van Mozes’ spelen 

zich af in de woestijn; het eerste - het boek Genesis - vertelt hoe een tuin tot 

woestijn kan worden en hoe mensen geroepen worden om door die woestijn een 

weg te vinden naar een land waar te leven is. Je kunt zeggen dat de Thora 

onderricht geeft over hoe je je leven in kunt richten om te voorkomen dat een tuin 

verandert in woestenij en om te voorkomen dat mensen elkaar tot slaaf maken. 

Zij geeft onderricht in hoe te overleven in de woestijn en hoe de weg te vinden 

naar leefbaar land voor allen; ‘wijd licht land’ genoemd in het bijbelse verhaal.  

 

Alles wat Israël moet weten over de weg die het te gaan heeft, staat als een weg 

beschreven in de Thora en die weg gaat dwars door de woestijn. De verhalen in 

de Mozesboeken zijn ‘gedachtenis’ aan de woestijn, ter lering voor het heden en 

de toekomst. In zekere zin is herinnerd worden aan de woestijn, dus herinnerd 

worden aan waar je vandaan komt, aan je oorspronkelijke situatie. Het herinnert 

je aan de tijd dat je in het nauw zat, toen je niet meer wist hoe het verder moest, 

toen je het visioen van een levenswaardig leven bijna vergeten was. Daar in de 

http://www.vrijzinnigegemeentezierikzee.nl/
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woestijn, leerde je dat er voor jou geen leven is als niet anderen hun leven met je 

delen. Ook leerde je wat het betekent arm te zijn, om zwerver of vreemdeling te 

zijn, en zo leerde je al die andere armen en vreemdelingen te begrijpen en solidair 

met ze te zijn. Toen leerde je overleven. En daarom kun je nu begrijpen, met je 

verstand en je hart, wat een ander moet hebben doorgemaakt. In het uittocht- en 

woestijnverhaal herinnert Israël zich, hoe het was om mens te worden en 

menswaardig te leren leven: hoelang het duurt en hoe moeilijk en bijna 

onmogelijk dat is, hoe het in die roeping getoetst en beproefd werd en, door die 

beproeving heen, gegroeid is tot een levenshouding van onderlinge solidariteit en 

‘gehoorzaamheid’, die onmisbaar zijn voor een samenleving, voor een land.  

 

Het uittochtverhaal, dwars door de woestijn, heeft universele waarde. Niet voor 

niets herkennen opeenvolgende generaties mensen dit verhaal als hun eigen 

levensverhaal. Als in een spiegel herkenden en herkennen ze in dit verhaal hoe 

hun leven gelopen was, of nu loopt. Misschien vreesden ze zelfs dat het hen ooit 

ook zo zou vergaan. 

 

 Uit: Franck Ploum, Zo staat geschreven 

 

 

Zo staat geschreven  

Honderd korte commentaren bij de bijbel 

 

Eind januari verscheen een nieuw boek van onze voorganger Franck Ploum.  

De bundel bevat exegetische, politieke en maatschappelijke 

commentaren, maar ook biografische en anekdotische 

stukjes. Het zijn teksten van maximaal een pagina. Dus goed 

te lezen als een kort moment van bezinning, of als aanzet om 

verder stil te staan bij een bijbeltekst.  

 

Dit boek is voor € 9,95 verkrijgbaar bij de lokale boekhandel, 

of rechtstreeks te bestellen bij Franck Ploum 

(mail@franckpoum.nl). 

 

Franck Ploum 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:mail@franckpoum.nl
http://www.vrijzinnigegemeentezierikzee.nl/
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“Ik loop langzaam, maar ik loop niet achteruit” 
Abraham Lincoln 
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Sam`s kledinginzameling 2021 
In de vorige GastVrij hebt u er al iets over kunnen lezen, 

nu zijn de definitieve gegevens bekend. 

 

De actie is dit jaar bestemd voor Congo. In het land zijn 

continue oplaaiende conflicten, en men worstelt al jaren 

met de gevolgen van extreme armoede. 5,2 miljoen 

kinderen gaan daardoor niet naar school, gebrek aan geld 

is de belangrijkste oorzaak. Daarbij zijn de omstandigheden, vooral op sanitair 

gebied, op de scholen ook een belangrijke reden om niet naar school te gaan. 

Meisjes worden vaak thuisgehouden om op kleinere broertjes en zusjes te passen, 

voor het huishouden te zorgen of op het land te werken. Als een ouder overlijdt, 

wordt het oudste kind vanzelfsprekend verantwoordelijk voor de rest van het 

gezin. 

 

Het plan is, om samen met de gemeenschappen in de stad Kananga, in de 

provincie Kasai Centraal, in totaal 25 scholen en klaslokalen te renoveren en 

waterpunten en sanitaire voorzieningen aan te leggen. 

 

De actiedag wordt dit jaar gehouden op: 

maandag 29 maart. 
 

U kunt uw herdraagbare kleding en schoenen die dag aanleveren bij Corrie 

Goudswaard, aan de Sloestraat 48, tussen 09.00 en 19.00 uur. 

 

En we mogen gerust Corrie namens onze Vrijzinnige Gemeente hiervoor eens een 

grote pluim uitdelen, want het hele jaar door, en dit al vele jaren, neemt zij kleding 

in ontvangst en sjouwt dat allemaal naar haar zolder, om het op de actiedag weer 

allemaal naar beneden te sjouwen. Hulde Corrie !! 

 

Wat zamelt Sam’s kleding zoal in ? 

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

➢ Schoenen en huishoudtextiel zoals lakens en handdoeken. 

➢ Alles graag in gesloten plastic zak aanleveren. 

 

Bij voorbaat dank !! 

 

Corrie Goudswaard  

Sloestraat 48 Zierikzee  

tel 414067  
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Diaconie 
N.B. Als gevolg van de coronacrisis en daardoor de sluiting van de kerken loopt 

het schema voor collectes voor de diaconie flink door de war. Mochten we weer 

kerkdiensten kunnen houden, dan zullen we die collectes die niet gedaan konden 

worden proberen in te halen. Voor de uitleg van de doelen van de collecte houden 

we toch de oorspronkelijke data aan. 

 

Diaconie collecte 7 maart 2021 

“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.  

 

Diaconie collecte 11 april 2021 

“Kinderen in de knel, Kerk in actie, werelddiaconaat” 

 

Voor veel zwarte jongeren in de Zuid-Afrikaanse stad Pretoria is hun toekomst 

een zwart gat. Zij groeien op in gebroken gezinnen in slechte buurten omgeven 

door prostitutie, drugs, diefstal, geweld en vuilnis. De helft van de jongeren maakt 

de middelbare school niet af en 40 procent tussen de 15 en 34 jaar is werkloos. 

Een christelijke Zuid-Afrikaanse organisatie helpt deze kansarme kinderen met 

onderwijs en biedt hen een omgeving vol liefde en aandacht, zodat de spiraal van 

armoede doorbroken kan worden. 

 

Hoeveel kinderen worden bereikt? 

Mede dankzij uw steun kunnen Sue, Zakhele en de andere medewerkers ieder jaar 

veel kinderen bereiken: 

➢ 1060 jongeren kunnen meedoen aan bijbelclubs en vakantiekampen 

➢ 80 kinderen en jongeren krijgen intensieve huiswerkbegeleiding 

➢ 230 kinderen leren sociale vaardigheden 

➢ 25 kinderen krijgen intensieve persoonlijke hulp 

➢ 95 jongeren leren zich uiten via muziek en kunst en bouwen 

zelfvertrouwen op. 
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Diaconie collecte 9 mei 2021 

“Wilde ganzen” 

 

De armoede in de wereld is de reden dat Wilde Ganzen bestaat. We zijn geraakt 

door het onrecht en het leed dat armoede veroorzaakt. Daar iets aan doen is wat 

ons drijft. 

Want armoede verlamt initiatief. Het ondermijnt relaties. Het negeert talent. Het 

ontneemt trots en vervult met schaamte. Miljoenen moedige, sterke en 

hardwerkende mensen worden tegengehouden door armoede. Ze geven het beste 

wat ze hebben. Maar armoede zet ze op achterstand. Elke dag opnieuw. 

Wilde Ganzen bestrijdt armoede wereldwijd. Wij stimuleren projecten die 

opgezet zijn door mensen in ontwikkelingslanden, in samenwerking met 

ondernemende Nederlanders. Deze kleinschalige projecten steunen wij met geld, 

advies, expertise en netwerk. Ook versterken we de zelfredzaamheid van deze 

mensen en hun organisaties, met name in het werven van fondsen in eigen land. 

Voor een structurele verbetering van hun situatie en toekomst. 

Onze aanpak: 

Wij steunen overal ter wereld aanpakkers die armoede van onderop 

doorbreken met kleine, slimme projecten. We vermenigvuldigen de impact 

van hun werk met onze kennis, een sterk netwerk en een financiële bijdrage. 

Zo zorgen we samen voor cruciale vooruitgang in buurten en dorpen én 

helpen we mensen hun dromen te realiseren. 

Wilde Ganzen zet zelf geen projecten op, wij steunen initiatieven van aanpakkers: 

mensen die een probleem zien, concreet aan de slag gaan, volhouden en 

zorgen dat je écht resultaten boekt waar mensen profijt van hebben. Deze 

kleine projecten worden altijd opgezet door lokale mensen samen met 

ondernemende Nederlanders. 
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75 jaar vrijheid 
Door het coronavirus heeft dit thema vorig jaar minder aandacht ontvangen. Ik 

kreeg een boek met de titel “75 jaar vrijheid”. In dit boek vertellen 75 

Nederlanders hun verhaal over oorlog en vrijheid. Het boek bevat 75 portretten 

van Nederlanders, uit elk geboortejaar sinds 5 mei 1945 één. Allen zijn geboren 

in vrijheid, maar leven met hun eigen familieverhaal over oorlog. Het boek begint 

met een verhaal over de opa van de 

1-jarige Norah. 

 

 Ben Hoexum 

 

 

“Norah’s opa heeft een ongelofelijke moed getoond” 
 

“Mijn vader was een Joods Amsterdams jongetje van 10 toen de oorlog uitbrak”, 

zegt Norah’s vader Peter Blom. “Op zijn 12de werd zijn gezin opgehaald en naar 

de Hollandsche Schouwburg gebracht. Dit was toen een verzamelplaats waar 

vandaan Joden naar concentratiekamp Westerbork werden gebracht. 

De kinderen verbleven gescheiden van hun ouders in de crèche aan de overkant. 

Zij gingen in een rij de crèche binnen. Vlak voordat Norah’s grootvader in de rij 

ging staan, had zijn vader hem wat geld gegeven en gezegd dat hij moest proberen 

weg te lopen. ‘Niet bang zijn’, was het laatste dat zijn vader tegen hem zei. 

De Duitser die hen bewaakte was of heel dom of heel goed. In elk geval is het 

Norah’s grootvader gelukt om een kwartslag te draaien en de rij uit te lopen. Hij 

is heel rustig, zijn ster lospeuterend, naar de hoek van de straat gelopen. Daar is 

hij gaan rennen. 

De tweeën halfjaar daarna heeft Norah’s grootvader in zijn eentje door Nederland 

gezworven, van onderduikadres naar onderduikadres. Toen de oorlog was 

afgelopen, was zijn familie er niet meer. Zijn huis was weg en hij bleef helemaal 

alleen achter. Toch heeft Norah’s opa weer kunnen liefhebben. Hij trouwde en 

kreeg twee kinderen, mijn broer en mij. Nu is hij 89 en woont hij met mijn 

moeder, Norah’s oma, in een huisje bij onze boerderij in de Betuwe. 

Vrijheid is voor Norah spelen met haar grote zus Simcha en knuffelen. En dat ze 

kan zijn wie ze is. Het is voor haar opa nooit meer vanzelfsprekend geworden om 

gewoon te zijn wie hij is. Zich verbergen is in de oorlog voor hem een instinct 

geworden. 

Norah’s opa heeft een ongelofelijke moed getoond. Eerst om te ontsnappen, toen 

om te overleven en vervolgens om weer lief te hebben. Er zijn heel veel mensen 

die niet meer van een ander konden houden omdat ze zoveel hadden geleden. 

Maar hem is het gelukt. Dat is misschien wel zijn allerdapperste daad geweest. Ik 

hoop dat Norah zo dapper zal zijn als hij.” 
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Verantwoording collectes en giften 
 

In de periode 1 november tot en met 13 december 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De diaconie heeft al vele jaren een tweetal kinderen via het Sawasdee kinderfonds 

gesponsord. Door de kleiner wordende opbrengsten de laatste jaren voor de 

diaconie en het hoger wordende bedrag voor sponsoring, neemt dit bedrag een 

steeds groter deel in van ons jaarbudget. Daardoor blijft er ook minder geld over 

voor lokale of andere projecten. Wij hebben daarom besloten om per 2021 te 

stoppen met deze sponsoring en de daardoor vrijkomende gelden anders te 

besteden. 

 

 

 

  

•  Kerkrentmeesters 

 

: € 435,85 

•  Verjaardagsfonds 

 

: € 120,00 

 Diaconie: 

 

  

•  KIA landbouw Rwanda 

 

: € 71,00 

•  Hospice Schouwen-Duiveland 

 

: € 74,00 
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KERKBALANS 2021 
Het voor dit jaar toegezegde bedrag aan vrijwillige bedragen is afgerond                      

€ 15.000,-. Ter vergelijking: in 2019 en 2020 kwamen de toezeggingen uit op 

respectievelijk € 17.500,- en € 16.000,-; een ontwikkeling die bij een dalend en 

vergrijsd ledenbestand geen verbazing kan wekken en, naar het zich laat aanzien, 

zich ook in de komende jaren zal voortzetten. 

 

Met de kerkenraad zullen wij ons nader beraden over de wijze waarop de 

continuïteit van onze gemeente in financieel opzicht het best kan worden gediend. 

 

Bijna ieder jaar in het begin hoort u van ons zorgelijke geluiden, aan het eind 

blijkt het vaak toch weer mee te vallen. Met 

ieders steun gaat dat dit jaar wellicht ook weer 

gebeuren! 

 

Wij danken u hartelijk voor de toezeggingen! 

 

De kerkrentmeesters. 

 

 

 

OPBRENGST EINDEJAARSCOLLECTE 2020 
De opbrengst van de eindejaarscollecte is uitgekomen op een bedrag van ruim       

€ 2.000,-. 

Bij een geschat exploitatietekort van € 1.550,- is dat een verheugend resultaat. 

 

Alle gevers hartelijk dank! 

 

De kerkrentmeesters. 

 

 

 

 

TEGELTJES WIJSHEID 

 

Van de kalender Tegeltjeswijsheid.  

 

“De man die de berg verplaatste was de man die begon 

met het wegdragen van de kleinste stenen” 
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“Als woelig water tot rust komt, wordt het langzaam helder. 

Als iets traag in beweging komt, komt het langzaam tot leven” 
Lao – Tse 
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Wachten 
 

Olifant zat bij het water toen Haas langs kwam huppelen. 

‘Wat doe je?’vroeg Haas. 

‘Wachten’ zei olifant. 

‘Waarop?’ 

‘Dat weet ik niet’. 

‘Huh?’ zei Haas. ‘Dat begrijp ik niet’. 

‘Ik vind het fijn om te wachten’ zei olifant. 

‘Wat een tijdverspilling,’ zei Haas. 

‘Juist niet,’ zei olifant. ‘Als je wacht, vertraagt alles. De tijd gaat niet 

onopgemerkt voorbij. 

Ik kom helemaal tot rust. Wachten is hier en nu’. 

‘Als je wacht wil je toch juist dat de tijd snel gaat?’ vroeg Haas. 

‘Kom maar even naast me wachten, dan merk je het vanzelf.’ 

Haas ging naast Olifant zitten en samen wachten ze. 

Olifant had gelijk, dacht Haas. De tijd ging steeds trager en daardoor 

Haas’gedachten ook. 

‘Best fijn,’ zei Haas. ‘Ik heb geen haast meer in mijn lijf.’ 

‘Ik ga soms bij de bushalte zitten,’ zei Olifant. ’En als de bus komt, sta ik op en 

loop ik weer verder.’ 

‘Maar hoe weet je wanneer het wachten voorbij is?’ 

‘Er gebeurt vanzelf iets waardoor je dat weet.’ 

En dat was ook zo. Mus kwam voorbij. 

‘Hoi,’ zei hij. ‘Zin om te voetballen?’  

‘Yes,’ zei Olifant en sprong op. Haas bleef nog even zitten. 

 
 Beeld en tekst: Iris Boter 
 www.irisboter.nl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.irisboter.nl/
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Kerkomroep  
In Gastvrij is al diverse keren geschreven over het invoeren van 

Kerkomroep ook voor onze wijkgemeente, de zaak is nu rond. 

Sinds december hebben we een eigen station bij 

Kerkomroep Nederland, zodat u onze diensten 

voortaan rechtstreeks (live) kunt meeluisteren of naderhand. 

  

U kunt onze diensten als volgt vinden:  

➢ Ga naar de website www.kerkomroep.nl 

➢ en vul in bij Vind uw kerk: Gasthuiskerk Zierikzee  
  (geef daarna enter of klik op de loep) 

 
➢ daarna kiest u: Gasthuiskerk - Vrijzinnige Gemeente  

  

Onderaan op de site worden de opgeslagen diensten op datum getoond, zodat u 

ze ook later nog kunt beluisteren. 

Als u rechts het blokje Toevoegen aan “Mijn kerken” aanklikt kunt u voortaan 

bij www.kerkomroep.nl via de tab “Mijn Kerken” direct naar ons station. 

  

Wij wensen u veel luisterplezier toe en mocht u vragen hebben over de 

kerkomroep, laat het ons dan even weten. 

  

 Kees Jobse, namens de kerkrentmeesters 

  

 

  

http://www.kerkomroep.nl/
http://www.kerkomroep.nl/
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Als je blijft kijken zoals je altijd hebt gekeken, 

Blijf je denken zoals je altijd dacht. 

 

Als je blijft denken zoals je altijd hebt gedacht, 

Blijf je geloven zoals je altijd hebt geloofd. 

 

Als je blijft geloven zoals je altijd hebt geloofd, 

Blijf je doen zoals je altijd hebt gedaan. 

 

Als je blijft doen zoals je altijd hebt gedaan, 

Blijft je overkomen wat je altijd overkwam. 
 

 

Uit het blad “Vrijzinnig” 
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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 

eind mei/begin juni zal verschijnen. 

Daarom verzoeken wij u om uw kopij uiterlijk zaterdag 8 mei 2021 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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