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Voorwoord 
 

 

Beste gemeenteleden, 

 

 

Moest ik u in de vorige editie van ons gemeenteblad nog 

melden dat ons land geregeerd werd door het coronavirus, nu, half mei, kan ik 

toch met groeiend vertrouwen melden dat onze regering het beleid zelf weer 

stukje bij beetje overneemt. De vaccinaties lijken hun vruchten af te werpen, 

opnames in ziekenhuizen nemen af. De coronamaatregelen zijn per 19 mei 

versoepeld, er wordt steeds meer mogelijk, steeds meer terug naar “hoe het 

vroeger was“. Onze kerkdiensten zijn inmiddels ook weer hervat, zij het nog met 

enkele beperkende maatregelen. De leeftijd van onze vaste kerkgangers staat er 

garant voor, dat (bijna) iedereen de 2 prikken gehad heeft. We mogen dus uitgaan 

van veilige bijeenkomsten. Dat neemt niet weg dat de overheidsvoorschriften ook 

zo weer aangescherpt kunnen worden, en uiteraard volgen wij die regels dan weer 

op. 

In het rooster vindt u de gegevens over de komende diensten. Verder weer de 

gebruikelijke informatie uit de gemeente en vooruitblikken van Franck. 

 

De kerkenraad hoopt u allen in goede gezondheid te ontmoeten in onze diensten 

tijdens de zomerperiode. Vakanties naar verre streken zitten er vooralsnog niet in, 

maar ook in ons mooie Zeeland is het goed toeven. 

 

Namens de kerkenraad wens ik u allen een prachtige zomer toe. 

 

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 30 mei 09.15 uur dhr. Franck Ploum 

Zondag 6 juni 11.00 uur Geen dienst 

Zondag 13 juni 09.15 uur mw. Marianne Zandbergen, Middelburg 

Zondag 20 juni 11.00 uur mw. Nel Verburg, Den Haag 

Zondag 27 juni  09.15 uur dhr. Franck Ploum 

Zondag 4 juli  11.00 uur Geen dienst 

Zondag 11 juli  09.15 uur dhr. Franck Ploum 

Zondag 18 juli 11.00 uur Geen dienst 

Zondag 25 juli 09.15 uur mw. Lieke Bosveld, Zierikzee 

Zondag 1 augustus 11.00 uur Geen dienst 

Zondag 8 augustus 09.15 uur ds. Jan Klijnsma, Brouwershaven 

Zondag 15 augustus 11.00 uur Geen dienst 

Zondag 22 augustus 09.15 uur dhr. Franck Ploum 

Zondag 29 augustus 11.00 uur Geen dienst 

Zondag 5 september 09.15 uur mw. Nel Roggeband, Tholen 

Zondag 12 september 11.00 uur dhr. Franck Ploum 

 

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:  
 

Jannie Snijders - Hendrikse 28 januari 1936 - 22 april 2021 
 

Op 22 april jl overleed ons gemeentelid Jannie Snijders. Zij was trouw in het 

bezoeken van de kerkdiensten, en genoot altijd zeer van het koffiedrinken na de 

dienst, waar ze fijne gesprekken met andere kerkgangers had. Ook genoot ze altijd 

van de gezamenlijke maaltijden in Borrendamme, en ging ze graag naar de 

koffieuurtjes in Brugzicht. Het leven was niet altijd makkelijk voor haar: de 

oorlog, watersnood, en in de laatste levensjaren van haar man Wannes werd zij 

geconfronteerd met zijn dementie, waarbij het vooral moeilijk was dat hij haar op 

het laatst niet meer herkende.  

De gezondheid van Jannie ging de laatste tijd snel achteruit. De crematie vond 

plaats op 29 april.  

 

Wij wensen de familie heel veel sterkte om dit verlies te dragen. 

 

 

Dirk Groenendijk 
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Vooruitblik op de vieringen 
 

Vieringenserie Psalmen 
Aan de hand van de psalmen-vrij hertalingen van Huub Oosterhuis staan we vier 

zondagen stil bij de inhoud en betekenis van deze oeroude teksten en gebeden 

waarin vloeken en bidden, verlatenheid en lofzang hand in hand gaan. 

 

Zondag 30 mei - Psalm 1 en 2 vrij 

Psalm 1 en 2 staan aan het begin van het Boek der Psalmen. In deze twee teksten 

gaat het om de keuzes van de mens als individu (psalm 1) en de keuzes van 

heersers en machthebbers waaronder het individu te lijden heeft (psalm 2). Ze 

liggen in elkaars verlengde en beïnvloeden elkaars kansen van leven. Wat is 

goed? Hoe word je een goed mens? Hoe voorkom je dat je vermalen wordt door 

macht en/of aangetast raakt door enkel eigen belang? 

 

Zondag 27 juni - Psalm 71 vrij 

In psalm 71 kijkt de mens terug op zijn of haar leven en overziet hoe het is gegaan. 

Er klinkt vermoeidheid en twijfel of het allemaal wel de moeite waard is geweest. 

Wat heeft dit leven met God onderweg opgeleverd? Wat is er van gebleven? Hoe 

is God ook tochtgenoot in dagen van ouderdom? De psalm beschrijft een 

menselijke levensweg en hoe God op die weg aanwezig of afwezig was of hoe 

God veranderd is gaande-de-weg. 

 

Zondag 11 juli - Psalm 139 vrij  

Een geliefde psalm vol geborgenheid en intimiteit “uw schepping in hart en 

nieren, mijn gaan en staan zijn gekend”. Een psalm over hoe je je als mensen 

gedragen mag weten en hoe dat “geliefd en gekend zijn” je gaan en staan in het 

leven beïnvloedt. Tegelijk is het een psalm vol vragen: want wie ben ik? En kan 

ik mezelf wel kennen, laat staan dat een ander me door en door kent? Wat betekent 

dat: gekend zijn? 

 

Zondag 22 augustus - Psalm 145 vrij 

Richting het einde van het Boek der Psalmen, neemt de verwondering en de 

lofzang de overhand. Dat merken we ook in psalm 145. Een psalm over de vraag 

wie God dan wel mag zijn. Dat God er is, daar is geen twijfel meer over in deze 

psalm, de vraag is: hoe is God. In de berijming van Oosterhuis is God, barmhartig 

en vriend! Barmhartig is een eigenschap. Vriend is een plek die iemand heeft in 

je leven: geen hogehemelgod, geen machtige almacht, maar een barmhartige 

vriend! Dat moet bezongen worden, eeuw na eeuw. 
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Van binnen naar buiten 
Hemelvaart en Pinksteren zijn dagen die voor veel mensen eerder de komst van 

mooier weer aankondigen dan dat ze oproepen tot geloofsactiviteit dan wel 

bezinning of kerkgang. Er zijn maanden in aantocht waarin we weer naar buiten 

(kunnen) gaan, er op uit trekken. En die wens om er op uit te trekken, ons huis uit 

te komen en de ruimte op te zoeken is dit jaar nog veel sterker vanwege de 

maanden die achter ons liggen. Vele maanden waarin we niet alleen door kou en 

nattigheid binnen werden gehouden maar vooral ook door maatregelen rondom 

corona. De vrijheidsdrang is groter dan ooit, zo lijkt. En dat gevoel van vrijheid 

wordt vertaald in het opengooien van ramen en deuren en naar buiten te gaan.  

 

Hoewel we Hemelvaart en Pinksteren niet meer zo intens beleven als vroeger, 

sluit de thematiek eigenlijk heel goed aan bij de vrijheidsdrang en het op weg 

gaan. In de verhalen worden de volgelingen van Jezus opgeroepen om er op uit te 

trekken. Op weg te gaan naar Galilea en het goede nieuws te verkondigen. En in 

het Pinksterverhaal van Johannes breekt Jezus door de dichte deuren en ramen 

heen, gooit het angstslot van de deur en blaast levensadem, levenskracht in hen. 

Met de opdracht: het uit te delen, op weg te gaan.  

 

De verhalen uit de traditie sluiten nauw aan bij de natuurlijke beweging, bij de 

drang om naar buiten te gaan die we diep in ons voelen en die een reactie is op 

het ritme van de seizoenen. Alsof die verhalen ons willen uitnodigen om dat waar 

we voor willen staan, waarin we vertrouwen hebben, hetgeen ons leven richting 

geeft, ook mee te nemen en zichtbaar te maken wanneer we de beweging van 

binnen naar buiten maken. Misschien juist dan, want naar buiten is ontmoeting 

met mensen, contact met de natuur, wellicht het ontdekken van nieuwe culturen. 

En juist in dat alles wordt van ons gevraagd dat we dit doen met aandacht, respect 

en openheid voor de ander, voor wat anders is. Het is in de ontmoeting, in de 

beweging naar buiten dat we kunnen ervaren wat het betekent mensen van een 

bevrijdend verhaal te zijn dat staat voor vrijheid en levensruimte voor allen en 

alles.  

 

Geniet de komende maanden van het buiten zijn en van de ontmoetingen!  

 

Franck Ploum 
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Wat te voorzien is 
Voorzienigheid is een oud thema binnen de christelijke traditie. Veelal gebruikt 

om vanuit de zogenoemde scheppingsleer, “de leer van de eerste dingen”, de 

almacht en blijvend sturende hand van God aan te duiden. God die, op de door 

hemzelf vastgestelde tijd, in alles voorziet. Niets gebeurt per toeval, alles is 

gepland. Wat je ook overkomt, het komt uit Gods hand. En denk niet dat je je 

buiten Gods hand om zou kunnen bewegen, dat je je überhaupt zou kunnen 

verzetten tegen die goddelijke kracht.  

 

In zijn “gebed van de onwetende” keert Multatuli zich eerste helft 19e eeuw al 

tegen dit soort voorzienigheidsdenken waarmee het christelijk geloof de mensen 

op een dwaalspoor brengt.  

“Ik weet niet of we zijn geschapen met een doel, of slechts per toeval dáár 

zijn. Ook niet of een God, of goden zich vermaken met ons leed, ons 

schimpen. Op de onvolkomenheid van ons bestaan. Als dit zo waar, dan zou 

het vreselijk zijn... antwoord vader, als ge daar zijt...  

oh God, er is geen God.”  

 

Wie hoopt, of uitgaat van een God die vanuit de hoge hemel in zal grijpen in deze 

wereld, die is tijdens de geschiedenis van de mensheid keer op keer teleurgesteld. 

Kijkend naar hoe de mensheid tot nu toe deze aarde bewoonbaar of beter gezegd 

onbewoonbaar heeft gemaakt voor de grootste meerderheid van haar bewoners, 

en sinds de industrialisatie voor de ecosystemen, de dieren en het natuurschoon, 

dan kan dit vanuit een voorzienigheidsgeloof - in de traditionele betekenis van het 

woord - alleen leiden tot cynisme. Cynisme jegens een God die alles schijnt te 

besturen, te bepalen en op zijn vastgestelde tijd zal ingrijpen, maar ook een 

cynische kijk op mens en wereld. Deze wereld en de mensheid kan immers niet 

anders dan aan z”n slechtheid ten onder gaan. En God, ach God, die ziet ons aan 

en doet maar niks, maar zal vast en zeker op een dag zijn grote wrake over deze 

wereld uitspreiden.  

 

Er lijkt in dit hele traditionele denken over voorzienigheid weinig ruimte voor 

verantwoordelijkheid van de mens. Sterker nog, wij hoeven geen 

verantwoordelijkheid te nemen, in alles wordt voorzien, God bepaalt wanneer. Is 

dit een volwassen manier om met geloof om te gaan? Dat je de morele en ethische 

afwegingen buiten jezelf legt? Is er niets anders te doen dan lijdzaam afwachten 

en ons lot in Gods hand leggen?  

 

In een brief met de titel “Taakverdeling”, die Abel Herzberg schreef aan zijn 

grootvader, laat hij God zeggen:  

“Geen mensenhand kan sneeuw en regen maken, laat staan de zondvloed... 

Maar zij kan iets beters. Ik heb de mensen alles gegeven wat zij nodig hebben 

om in vrede en vriendschap te leven. Ook ben ik kwistig genoeg geweest in 
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het verdelen van kennis en talenten, waarmee zij al mijn gaven gebruiken 

kunnen. Evenmin ontbreekt het hun aan wetten die hun handelingen moeten 

bepalen. Hiermee acht ik mijn taak volbracht. Wat nu nog moet worden 

verricht, dient aan de mens zelf te worden overgelaten. Zo hoort de orde 

tussen ons te zijn. Het woord, en meer dan het woord, de daad is aan hen.”  

 

God grijpt niet in, er zijn wel ingrijpende woorden, Thora-woorden: heb mij lief, 

doe mij recht, neem mij op, ik ben een mens als jij. Woorden die ons geweten 

scherpen en ons laten weten dat het onze taak is om te voorzien in de menselijke 

behoefte, in menselijke waardigheid, waar die geschonden wordt. Wijzelf kunnen 

voorzien in menselijke waardigheid en wij kunnen voorzien wat de wrange 

vruchten zijn van ons gedrag dat niet voorkomt uit dat liefdesvisioen, dat niet 

getoetst is aan ons geweten, of geen vrucht is van een ontmoeting “van aangezicht 

tot aangezicht”. Voorzienigheid gaat over wat te voorzien is. 

 

 Franck Ploum  

 

 

 

 

 

 

 

 

Sam`s kledinginzameling 2021 
Op 29 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. 

 

Met een ongelooflijk resultaat! 

 

Was de opbrengst vorig jaar ruim 180 kilo, dit jaar kon er bij Corrie maar liefst 

540 kilo textiel opgehaald worden ! Geweldig! En Corrie heeft al aangegeven ook 

de komende tijd weer contactadres te willen zijn. 

 

Namens alle noodhulpprojecten van Cordaid Mensen in Nood: hartelijk dank! 

 

Corrie Goudswaard  

Sloestraat 48 Zierikzee  

tel 414067  
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Diaconie 
Als u dit leest hebben we hopelijk al weer enkele kerkdiensten kunnen vieren. 

Vermoedelijk zullen de meeste van u al in de gelegenheid zijn geweest te worden 

ingeënt en kunnen we weer denken aan terug naar “normaal”. 

 

We hebben een tijd geen kerkdiensten kunnen houden. De kerkenraad heeft 

besloten dat de geplande doelen voor de diaconiecollecte de komende tijd zullen 

worden ingehaald. 

 

De data en doelen zoals die nu gepland staan zijn: 

30 mei  Kerk in Aktie: Bangladesh 

13 juni  Voedselbank Schouwen-Duiveland 

20 jun  Hospice Kaaskenshuis 

27 juni  Kerk in Aktie: Zuid-Afrika 

11 juli  Kerk in Aktie: vakantietas 

8 aug  St Sawasdee 

 

Alle doelen van harte aanbevolen!! 
 

Diaconie collecte 30 mei 2021 

 

“Kerk in Actie: Bangladesh” 

Bangladesh is vaak in het nieuws vanwege 

overstromingen. Door de klimaatverandering 

zullen die helaas steeds vaker voorkomen. De 

overstromingen spoelen de oogst van de toch 

al zeer arme bevolking weg. Dit heeft direct 

gevolgen voor hun levensonderhoud. Kerk in 

Actie helpt de inwoners van Bangladesh na een 

ramp, maar ook bij hoe ze zich zo goed 

mogelijk op een overstroming kunnen voorbereiden. Dit kan bijvoorbeeld door 

gewassen te kiezen die beter bestand zijn tegen storm en regen. 

 

 

Diaconie collecte 13 juni 2021 

 

“Voedselbank Schouwen-Duiveland” 

Wie is de voedselbank? 

Ze zijn een Stichting met de volgende doelstellingen: 

het bieden van voedselhulp aan de mensen die dat het allernodigst hebben en het 

voorkomen dat kwalitatief goede voeding wordt verspild. Ook op Schouwen-

Duiveland leven er huishoudens kortere of langere tijd in armoede. Een deel van 

die gezinnen leeft onder de armoedegrens en is niet in staat rond te komen. Deze 
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mensen wil de Voedselbank helpen door aan hen wekelijks een gratis 

voedselpakket te verstrekken. Een pakket wordt tijdelijk uitgereikt en is bedoeld 

als aanvulling op de eigen boodschappen. 

Wie is de doelgroep?  

In 2018 leefden in Nederland volgens het Sociaal en Cultureel Planbureau 

1.100.000 mensen die onvoldoende inkomsten hadden om in hun basisbehoeften 

te voorzien. Van die mensen kregen in 2018 ongeveer 140.000 mensen hulp van 

de voedselbanken in Nederland. Dat betekent dat het grootste deel van mensen 

met onvoldoende inkomen de weg naar de voedselbank niet heeft kunnen of 

willen vinden!  

Wie zoeken ze? 

Als Voedselbank Schouwen-Duiveland zoeken ze manieren om in aanraking te 

komen met juist deze groep mensen, van wie er ongetwijfeld op ons eiland ook 

leven. Maak een afspraak voor een intakegesprek en voel u welkom. Ze zijn er 

voor gescheiden personen van wie de ex-partner geen alimentatie betaalt, voor de 

oudere die alleen AOW heeft, voor de zzp”er die zich drie slagen in de rondte 

werkt, maar de eindjes nauwelijks aan elkaar kan knopen, voor haar/hem die zo”n 

goede baan had, maar nu aan de grond zit.  

 

Kortom, ze zijn op zoek naar iedereen die een 

voedselpakket nodig heeft!!!! 
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Diaconie collecte 20 juni 2021 

 

“Hospice Kaaskenshuis” 

Een jaarlijks terugkomend en 

welbekend doel. 

De collecte is bestemd voor Hospice 

Kaaskenshuis: “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” 

 

 

Diaconie collecte 27 juni 2021 

 

“Kerk in Actie: Samen in actie voor Zuid-Afrika” 

Steeds meer kerken zetten zich in voor Zuid-Afrika. 

Een land waar we ons in Nederland door de 

geschiedenis en de taal extra mee verbonden voelen. 

Een land waar veel kinderen opgroeien zonder 

kansen. Deze kinderen en de Zuid-Afrikaanse kerken 

verdienen onze steun om de grote uitdagingen 

waarvoor zij staan te kunnen oppakken. Samen zijn 

we de kerk in actie. 

Doet u mee?  

 

 

Diaconie collecte 11 juli 2021 

 

“Kerk in Actie: vakantietas” 

De actie door de kerk in actie is al afgelopen. Als 

gevolg van de kerken sluiten kunnen we nu pas de 

collecte doen. Maar ook in 2021 komt er een nieuwe 

actie. 

In het kort komt het erop neer dat aan de hand van de 

hoogte van de collecte er een aantal tassen gevuld 

kunnen worden voor kinderen uit kwetsbare gezinnen in Nederland, die meestal 

niet op vakantie kunnen. Wanneer klasgenootjes erop uit trekken, blijven zij 

achter. Met de actie Vakantietas van Kerk in Actie kunt u hen als gemeente 

verrassen met een rugzak voor verrassingen voor de vakantie. 

 

  



GASTVRIJ JUNI, JULI, AUGUSTUS 2021 -15- 

Diaconie collecte 8 augustus 2021 

 

“Stichting Sawasdee” 

Zoals reeds medegedeeld hebben we onze jaarlijkse 

bijdrage aan twee weeskinderen stop moeten zetten. 

We staan wel nog steeds achter het doel van de 

stichting en willen daarom jaarlijks in de kerk een 

collecte houden. De stichting heeft als doel werkzaam 

te zijn in het algemeen maatschappelijk belang in 

Zuidoost-Azië. 

Zij willen een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van de geestelijke en 

lichamelijke volksgezondheid en het welzijn van kinderen.  

Belangrijk is het opstarten, ondersteunen en bevorderen van sociale en 

charitatieve projecten en van wetenschappelijk onderzoek en onderwijs. Ook 

behoort het financieel ondersteunen van opleidingen, studies, beurzen, 

onderwijsinstellingen, leerstoelen en projecten tot de doelstelling. 

 

Een flinke opsomming als gevolg van de maandenlange sluiting van de kerken. 

Maar stuk voor stuk zijn het doelen waar wij als diakenen achter kunnen staan en 

die we van harte aanbevelen!!. 
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Lezing “Iets nieuws beginnen” 
In de nieuwsbrief van de VVP van maart jl. trekt een lezing van prof. Hans Alma 

de aandacht. Een gemeentelid attendeert erop. De kop “De Vrijzinnige Lezing: 

Het onmogelijke creeert het mogelijke” prikkelt tot verder lezen en luisteren. Ja, 

luisteren dat is het boeiendste en daarom hebben we het op de website geplaatst. 

Uit de nieuwsbrief citeer ik de samenvatting: 

 

“Vrijzinnigen en religieus-humanisten moeten hun krachten bundelen om 

werkplaatsen te vormen waar de spiritualiteit van het mogelijke geoefend 

kan worden. Die oproep doet Alma in de lege Geertekerk in Utrecht. Leeg in 

verband met de coronamaatregelen. Het is onwennig deze opname zonder 

publiek. Alma spreekt tot de camera haar lezing “Iets nieuws beginnen” uit. 

In de lezing laat zij zich inspireren door een theologie van het mogelijke. Het 

is geen theoretisch betoog; in plaats daarvan wil ze met behulp van verhalen 

en poëzie uitzoeken of er in de kernwaarden van de christelijke traditie 

aanzetten zijn te vinden die ons uitdagen om op een verantwoorde manier 

om te gaan met elkaar en met onze planeet. 

 

Geloof, hoop, liefde. Vanuit de kernwaarden “geloof”, “hoop” en “liefde” 

bouwt Alma haar lezing op. Geloof zorgt ervoor dat de wereld om ons heen 

betekenis krijgt voor ons eigen leven. Geloven geeft ons leven zin omdat we 

ons daarmee in een verband plaatsen. Hoop biedt perspectief en kracht. “In 

momenten van onzekerheden, ontstaat hoop, vanuit een verlangen om iets te 

veranderen. Het is de drijvende kracht achter vernieuwend handelen. Het 

soort handelen dat onze ecologische situatie van ons vraagt. Natuurlijk 

kunnen we het gevoel hebben dat we in een tijdperk van verloren hoop leven, 

maar juist die ervaring zorgt ervoor dat hoop levend wordt gehouden. Wel 

vraagt het om oefening. We moeten leren om te hopen.” 

 

De liefde speelt daarbij een belangrijke rol, want het is de liefde die ons 

verbindt met de wereld om ons heen. Het is ook de liefde die (soms heel 

klein) een wereld van verschil kan maken. 

 

Spiritualiteit van het mogelijke. Spiritualiteit kan ons helpen bij het werken 

aan een nieuwe, betere wereld. “Spiritualiteit is een duurzame houding van 

aandachtige, verbeeldingsvolle betrokkenheid op het bestaan dat zich opent 

naar het Goede, naar iets nieuws. Het is een houding waarin we ons moeten 

bekwamen, waarbij we poëzie en kunst nodig hebben,” aldus Alma. Zo komt 

zij uit bij de spiritualiteit van het mogelijke. 

 

“Het mogelijke is ingebed in het onmogelijke (dat wat we niet kunnen 

kennen). In het onmogelijke kan in een glimp duidelijk worden wat wél 
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mogelijk is; voorstellingen die ons in staat stellen om iets nieuws te 

beginnen. Dat geeft zin in ons leven.” 

 

Tot zover de samenvatting. Met de uitnodiging verder te luisteren (dan komt 

het heel anders binnen) via de website. Het staat op de homepagina in de 

rechterzijbalk onder het kopje “De Vrijzinnige Lezing” 26 maart 2021.  

 

 Ben Hoexum 
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Samenvatting jaarrekening 2020 t.o.v. begroting 2020 en 
jaarrekening 2019 
Hiernaast de door de kerkrentmeesters aangeboden en door de kerkenraad 

vastgestelde jaarrekening 2020 in vergelijking met de begroting 2020 en de 

jaarrekening 2019. 

 

Toelichting 

Zoals eerder aangekondigd is in 2020 de Stichting Pastoriefonds geliquideerd en 

is het tegoed overgebracht naar onze gemeente als incidentele bate van € 93.713,-

-. Vandaar een uniek positief resultaat van € 91.000,--. Als we de incidentele bate 

buiten beschouwing laten zou het resultaat in de buurt gekomen zijn van het 

begrote tekort van € 2.300,--; daarbij moet worden bedacht dat wij in 2020 

(vanzelfsprekend) voor het eerst sinds vele jaren de jaarlijkse bijdrage van € 

2.500,-- van het Pastoriefonds misten. 

De financiële positie van onze gemeente is aanzienlijk versterkt; keerzijde van de 

medaille is dat wij geen jaarlijkse subsidies van het Pastoriefonds meer tegemoet 

kunnen zien. 

Het resultaat in 2020 werd in belangrijke beïnvloed door de coronacrisis: veel 

minder diensten met als gevolg minder collecte-opbrengsten, maar ook minder 

pastoraatskosten en bij de diensten behorende kosten; een beeld dat zich naar 

verwachting ook dit jaar zal voordoen. 

Het is nog onzeker in hoeverre de voortgang vaccinatie en vermindering van de 

besmettingen ook zal kunnen leiden tot het opheffen van alle beperkingen. 

Voor het lopende jaar is een tekort van € 4.300,-- begroot, een bedrag dat door de 

lagere pastoraatskosten en kosten bij de diensten wat lager zal kunnen uitpakken. 

Het wordt overigens ieder jaar weer door het dalend ledenaantal van onze 

gemeente in combinatie met de vergrijzing van ledenbestand steeds moeilijker de 

eindjes aan elkaar te knopen. Toch hopen wij met de inzet van ons allen dit jaar 

het begrote tekort tot minstens de helft te kunnen terugbrengen! 

 

De kerkrentmeesters. 

 

Met dank aan onze administrateur Adri van der Schelde. 
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TEGELTJES WIJSHEID 

 

Van de kalender Tegeltjeswijsheid.  

 

“Zelfs als je struikelt en valt, 

betekent dit niet dat je het verkeerde pad hebt gekozen” 
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“Houd je hoofd omhoog, 

Steek je borst naar voren. 

Je gaat het redden. 

Soms treedt de duisternis in, 

Maar altijd volgt de ochtend 

Bewaar de hoop. 
 

Jesse Jackson” 
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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. 

 

Ook kunt u de link van de kerkomroep gebruiken die rechtsonder op de website 

van onze wijkgemeente is te vinden: www.vrijzinnigegemeentezierikzee.nl 

 

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

kerkomroep, laat het ons dan even weten. 

 

Kees Jobse 

 

  

http://www.kerkomroep.nl/
http://www.kerkomroep.nl/
http://www.vrijzinnigegemeentezierikzee.nl/
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Zegen van de regenboog 

 

Ik zegen je met rood van de passie, 

waardoor je voelt dat bloed door je aderen stroomt, 

dat je leeft! 

Ik zegen je met oranje van de ondergaande zon, 

waarin jij je kan hullen als een deken van troost. 

Ik zegen je met geel van narcissen, 

zodat je blijft geloven in opstaan uit de dood. 

Ik zegen je met groen van het gras, 

zodat je weet dat er grond onder je voeten is, 

een weg om te gaan. 

Ik zegen je met blauw van water, 

om af te spoelen wat misgaat 

en waar je op stukloopt in het leven. 

Ik zegen je met paars, dat als een 

mantel van waardigheid om je heen geslagen ligt. 

Ik zegen je met Gods licht, 

waarin alle kleuren samensmelten 

en wij thuiskomen in wie we zijn. 
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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 augustus/begin september zal verschijnen. 

Daarom verzoeken wij u om uw kopij uiterlijk zaterdag 7 augustus 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 ____________________________________________ 

 

 



GASTVRIJ JUNI, JULI, AUGUSTUS 2021 -27- 

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. ckooij01@delta.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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