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Voorwoord 
 

 

Beste gemeenteleden, 

 

 

Voor u ligt alweer het laatste nummer van ons gemeenteblad 

GastVrij in 2021.  

 

Een jaar waarin we opnieuw werden geconfronteerd met de gevolgen van een 

virus waar we tot begin 2020 nog nooit van gehoord hadden. 

En nu, na een zomer waarin we dachten de corona bijna de baas te zijn, worden 

er weer op allerlei gebied beperkende maatregelen genomen. Helaas zijn ook op 

kerkelijk gebied de maatregelen weer aangescherpt, we kunnen nog met geen 

mogelijkheid overzien hoe bijvoorbeeld onze kerstviering eruit zal zien. 

Vooralsnog leest u over de komende diensten in het rooster diensten/vieringen, 

zijn er vooruitblikken en diverse andere artikelen. Dit alles “onder voorbehoud” 

dus, maar zodra er wijzigingen komen wordt u hiervan zoveel mogelijk op de 

hoogte gehouden. 

 

Nieuwe inwoners van Zierikzee en omstreken heten wij van harte welkom in een 

van onze diensten in de Gasthuiskerk aan het Havenplein. 

 

Veel informatie treft u ook aan op onze site: 

www.vrijzinnigegemeentezierikzee.nl. 

 

Ondanks alles wat qua corona nog op ons afkomt, willen wij vasthouden aan 

goede dingen. Het samen kunnen vieren, ondanks de omvang van onze gemeente, 

die door leeftijdsopbouw zeker kwetsbaar is. Liefde en vrede voor alle mensen op 

onze aarde. Leven zoals Jezus het ons heeft voorgedaan. 

 

Namens de kerkenraad wens ik u Goede Kerstdagen toe en een voorspoedig 2022. 

 

 

Met vriendelijke groet,  

 

 Dirk Groenendijk, voorzitter  

 

 

  

http://www.vrijzinnigegemeentezierikzee.nl/
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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 5 december 11.00 uur ds. Dinie Eerland-van Vliet, Zierikzee 

Zondag 12 december** 09.30 uur dhr. Franck Ploum 

Zondag 19 december 11.00 uur ds. Jan Klijnsma, Brouwershaven 

Kerstzaterdag 25 

december 

09.30 uur dhr. Franck Ploum,  

met medewerking klarinetensemble 

“Kwartezz” 

Zondag 26 december  Geen dienst 

Zondag 2 januari* 11.00 uur ds. Jan Klijnsma, Brouwershaven 

Zondag 9 januari ** 09.30 uur dhr. Franck Ploum 

Zondag 16 januari  Geen dienst i.v.m.  

“Eenheid v.d. Christenen” 

Zondag 23 januari 09.30 uur ds. Myrthe Leijdens, Burgh 

Zondag 30 januari* 11.00 uur dhr. Franck Ploum,  

aansluitend lezing Gerard Gerritse, zie 

ook elders in deze GastVrij 

Zondag 6 februari  Geen dienst 

Zondag 13 februari* 11.00 uur dhr. Franck Ploum 

Zondag 20 februari 09.30 uur ds. Ivo de Jong, Pernis 

Zondag 27 februari 11.00 uur ds. Leuny de Kam, Oostkapelle 

Zondag 6 maart 09.30 uur mw. Marianne Zandbergen, Middelburg 

Zondag 13 maart* 11.00 uur dhr. Franck Ploum 

   

 

Bovengenoemde diensten worden gehouden in de Gasthuiskerk, Havenplein 17, 

Zierikzee. 

 

Diensten met * aangegeven = Koffiedrinken na de dienst. 

Diensten met ** aangegeven = Koffiedrinken voor de dienst vanaf 9.00 uur. 

 

Ontwikkelingen van het coronavirus kunnen leiden tot veranderingen. Ook 

overige wijzigingen voorbehouden..  
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Terugblik  
In een dienst met het thema “Blijvend onderdak” herdachten we 14 november jl 

de gemeenteleden die het afgelopen jaar zijn overleden. 

 

- Irene Ernst-van Wingaarden overleden 31 december 2020 

- Jannie Asma -Broere  overleden 25 januari 2021  

- Joost Hagesteijn   overleden 21 maart 2021 

- Jannie Snijders-Hendrikse  overleden 22 april 2021 

- Thomas Nuijens   overleden 2 mei 2021 

- Ina Antheunisse   overleden 7 september 2021 

- Lydia van Heel – Koomans  overleden 26 september 2021 

 

We herdachten hen door het noemen van hun naam en het voor elk ontsteken van 

een kaars, die na afloop van de dienst mocht worden meegenomen door 

aanwezige familieleden. 

 

Ook werd een kaars ontstoken voor alle niet met naam genoemde overledenen 

van dit jaar. 

 

 Dirk Groenendijk 

 

 

 

 

 

 

Waar zijn onze doden, 

hebt Gij hen nog gezien 

die wij lieten gaan 

in tranen van liefde? 

 

Dat het waar moge zijn: 

universum van liefde 

groter dan ons denken 

oneindig komen en gaan 

 

en niets dat verloren gaat 

en geen leven dat valt 

dan in die ene hand van 

licht en liefde en leven. 

 
Franck Ploum 
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VERSLAG bijeenkomst 10 oktober 2021 
VERSLAG van de op 10 oktober 2021 om 12.30 uur gehouden bijeenkomst van 

de Vrijzinnige Gemeente Zierikzee samen met de kerkenraad en voorganger in 

het kerkcentrum. 

 

Aantal aanwezigen: plm. 30. 

 

Opening/Beeld & Geluid  

Na het koffiedrinken met een traktatie van de 45 jaar getrouwde echtparen Eddy 

en Coby de Looff / Dirk en Ella Groenendijk, begint het gesprek met elkaar en 

vertelt kerkrentmeester Kees Jobse over de vernieuwing van de geluidsinstallatie. 

Tevens komen er een video-installatie en beamers. Dit is iets waar de Gewone 

Wijkgemeente behoefte aan heeft. Wij doen hierin niet mee en dragen alleen bij 

in de kosten van de geluidsinstallatie. In voorkomende gevallen kunnen wij wel 

van de nieuwe apparatuur gebruik maken. 

 

Gedachtewisseling over ons gemeente-zijn 

Voorganger Franck Ploum refereert aan het evaluatiegesprek dat hij woensdag jl. 

met een delegatie van de kerkenraad had. De overeenkomst wordt voor het 

komende jaar verlengd. De 12 uur per maand naast de diensten geeft weinig 

ruimte voor werk naast de afgesproken taken zoals huisbezoek, vergaderingen en 

kopij GastVrij/af en toe kerkbode. De vraag komt op: is er behoefte aan nieuwe 

activiteiten? Passen die nog binnen de taakomvang of zou meer dan 12 uur nodig 

zijn? 

De vraag “wat zou je nog meer willen doen?” legt Franck terug bij de gemeente. 

Wat zou de gemeente willen? 

Er komt een gedachtewisseling op gang over het ontbreken van de jongere 

generaties. Duidelijk wordt dat we hierbij niet zo zeer aan kinderen denken, maar 

heel breed tot en met de leeftijdsgroep 40 - 65 jaar. De vraag is of je veel energie 

wilt steken in werving. Is het niet beter in te steken op hoe je vormgeeft aan de 

gemeenschap, die we nu zijn. De jongere generaties kennen een heel andere 

invulling van de zondag en laten zich moeilijk binden. Anderzijds is de tendens 

naar nieuwe vormen van religiositeit waarneembaar nu er in de laatste decennia 
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zo veel vastomlijnde kaders en verbanden verdwenen zijn. Misschien is het een 

weg van geduld en afwachten wat er kan groeien.  

Het gesprek maakt duidelijk dat voor velen de diensten/vieringen centraal staan. 

De ruimte voor bevrijdende, richtinggevende woorden. Laten we ons gaan naar 

de kerk bepalen door wie er voorgaat of gaan we ook voor de gemeenschap? Is er 

verschil in opkomst tussen eigen voorganger of gastvoorgangers? Bij de eigen 

voorganger zijn er meestal iets meer. Doorgaans zijn de verschillen niet groot.  

In of na de diensten: Is er vaker iets met muziek of solozang mogelijk? Zoals 

vanochtend. Met uitleg van liederen; expressiever zou beter passen bij 30+ en 

40+. Kunnen we vaker - zoals nu - na de dienst samenkomen? Rondom een thema, 

creativiteit of zingen? Lieke Bosveld wil zich hiervoor wel inzetten. Vrij 

algemeen is de gedachte dat iets extra’s het beste past op zondag. Ook een 

eventueel leerhuis. Voor het coronatijdperk is er twee keer een leerhuis geweest 

op vrijdagmiddag met slechts 6 mensen. Opgemerkt wordt dat kennis maken met 

zo veel mogelijk mensen een dragende kracht is. Ook de ontmoeting met elkaar 

is belangrijk en is heel eenvoudig te verwezenlijken door bijv. 10 minuten vroeger 

te komen, zodat er tijd is voor een praatje met elkaar. En we dan vervolgens stil 

kunnen zijn tijdens het orgelspel. Wat de onderlinge ontmoeting betreft is het 

koffiedrinken voor de diensten van Franck om 9.30 uur een goede ontwikkeling. 

Is onze gemeente voldoende bekend op het eiland? Is bekend waar de 

‘vrijzinnigheid’ voor staat? Hoe vinden ‘gelijkgezinden’ die van elders naar hier 

verhuizen de weg naar onze gemeente? 

Onbekendheid blijkt vaak uit diverse individuele contacten. Geen weet van het 

bestaan en waarvoor we staan. Er wordt wel veel gekeken op de website, maar 

we weten niet wie het zijn. Een interview in Wereldregio zou effect kunnen 

hebben: probeer dat eens! Verhuizende ‘gelijkgezinden’ worden eerst 

ingeschreven bij de Gewone Wijkgemeente, ontvangen dan bezoek met 

informatie van de beide wijkgemeenten, waarna ze een keuze kunnen maken. 

Opgemerkt wordt dat het wel nauw luistert hoe zo’n bezoek wordt gebracht, er 

mag geen sprake zijn van in een bepaalde richting duwen. 

Liederenrepertoire. Franck ervaart dit als te beperkt. Hij zou graag met een aantal 

mensen willen kijken of er meer en andere goed zingbare liederen toe te voegen 

zijn. Hiervoor bieden zich aan: Annelies Breugem, Ronald van de Sande, Willie 

den Hollander en Lieke Bosveld. 

Bestuur en organisatie. Voorzitter Dirk Groenendijk herinnert aan de informatie 

in GastVrij over de leeftijdsopbouw van de kerkenraad. Niet alleen boven de 75, 

ook er onder zijn wij kwetsbaar. Zorgen, die op korte of iets langere termijn heel 

concreet kunnen worden. Welk beeld heeft iedereen van de kerkenraad, zo vraagt 

Franck zich af. Het is een kleine gemeente en qua structuur goed overzichtelijk. 

Scriba Ben Hoexum brengt in dat een kerkenraadsfunctie met weinig taken kan 

beginnen. Na een tijd van ‘verkenning’ dienen zich dan zeker passende taken aan. 

Zo kan er sprake zijn van toegroeien naar een soepele overdracht. En niet alles 
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hoeft binnen de kerkenraad opgepakt te worden, wat nu bijv. met de redactie van 

GastVrij en de regeling van gastpredikanten wel het geval is. 

Financiën. Hoe staat het hiermee? Wat is het perspectief? Ouderling-

kerkrentmeester Noud Punt vertelt dat de beleggingen uit het Legaat Dekker over 

2020 heel gunstig zijn met een te verdelen bedrag à € 52.000,- naar rato aan de 

colleges van kerkrentmeesters en diakenen van de beide wijkgemeenten. De 

inkomsten uit levend geld (bijdragen en collecten) nemen jaarlijks af. Dat zal 

steeds moeilijker worden, niet direct, maar gezien de leeftijdsopbouw van de 

gemeente zeer waarschijnlijk wel binnen 10 jaar. 

 

Rondvraag 

 

Orgelspel na de dienst vanochtend “Stay with me till the 

morning”: Ontroerend. Hier is ruimte voor bij jubilea? Bij 

overlijden? Franck antwoordt dat dit met hem besproken is door 

een gemeentelid. Dat is altijd te bespreken. 

Doorgeven vrijzinnig gedachtegoed aan kinderen. Enkele 

gemeenteleden vertellen hierover. En dan blijkt het zo 

verschillend uit te pakken. Er is wel een basis meegegeven. 

Veerkracht kleine gemeente. Er wordt herinnerd aan de angst 

na het overlijden van Klaas Hendrikse in 2018 of de gemeente het vol zou houden. 

“Blij dat we er toch nog zijn” en waardering voor allen, die dit mede mogelijk 

maken (applaus). 

 

Sluiting 

 

Franck sluit de bijeenkomst om 13.40 uur. 

 

Ben Hoexum 
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Mededelingen van de kerkenraad 
 

Plannen en ideeën na de gemeentebijeenkomst van 10 oktober 

➢ Wij staan open voor de waarde van muziek en zang in de vieringen. Wij gaan 

kijken of wij naast van wat voor ons gebruikelijk is hier meer of anders 

invulling aan kunnen geven. Een mooie stap in deze richting is al gezet met 

het groepje gemeenteleden dat onder leiding van Franck is begonnen aan de 

vernieuwing van ons liederenrepertoire. 

➢ Bijzondere activiteiten gaan we proberen na 11 uurdiensten. Ook hierin is al 

een eerste stap gezet met een plan voor zondag 30 januari. Zie hiervoor elders 

in deze GastVrij. 

➢ (On)bekendheid van de vrijzinnigheid: Wij gaan proberen of er een interview 

over onze gemeente in de Wereldregio geplaatst kan worden. 

➢ Informatie aan ‘gelijkgezinde’ nieuw-ingekomen inwoners: Met de Gewone 

Wijkgemeente willen we de bestaande afspraken over het brengen van een 

kennismakingsbezoek vanuit de Gewone Wijkgemeente evalueren. 

Overigens realiseren wij ons dat nieuwe inwoners vermoedelijk vooral eerst 

op websites van kerken zullen kijken. 

➢ Taken en kerkenraadsfuncties: de continuïteit hiervan blijft een 

aandachtspunt voor ons allen. 

 

Belangstelling kerkomroep 

Kees Jobse, beheerder van de kerkomroep, heeft nagegaan in hoeverre er gebruik 

wordt gemaakt van de mogelijkheid om de diensten direct of later te beluisteren.  

Vanaf het begin wordt er elke dienst “meegeluisterd” door zo’n 2 tot 5 mensen 

met een keer een uitschieter van 10. Naderhand worden de diensten ook nog vaak 

beluisterd, vanaf het voorjaar zo’n 10 tot 30 keer per dienst met een uitschieter 

van 52 keer. Vanaf het najaar met weer de reguliere diensten elke zondag is het 

later beluisteren teruggelopen tot zo’n 4 tot 7 mensen per keer. Er is dus een 

duidelijke blijvende belangstelling. Wij horen graag van u als luisteraar hoe uw 

ervaringen hiermee zijn. 

 

Herman Meijburg  

In de vorige GastVrij is geschreven over het afscheid van de gastvoorgangers 

Herman Meijburg en Eric Cossee. Voor Herman was dat op 26 september en 

spontaan was Eric Cossee daarbij. Zijn laatste dienst zou geweest zijn op een 

uitgevallen ‘corona’-zondag. Beiden hebben dit afscheid als heel bijzonder 

ervaren. Herman heeft zijn overdenking over de “Bushokjes van Zierikzee” 

toegezonden en wie het nog eens wil nalezen: het staat op de website. 

 

Ben Hoexum, scriba 
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Vooruitblik op de vieringen 
 

Zondag 12 december 09.30 uur - 3e advent - Messiasverwachting 

De messiasverwachting speelt een belangrijke rol in het jodendom. Overal in de 

bijbel, en vooral bij de profeten wordt die verwachting uitgesproken en omkleed 

met beelden. In de eerste eeuw voor en eerste eeuw van onze jaartelling – en dus 

ook in de tijd van Jezus – speelde de verwachting van verlossing en bevrijding 

door de Messias een prominente rol. Er waren dan ook veel messiaanse 

bewegingen in die tijd, groepen die, al dan niet gewapend, de strijd aan wilden 

gaan met bezettende machten en zo de weg voor die terugkeer van de messias 

wilden bewerkstelligen en bespoedigen. Door de jonge kerk en zeker ook door de 

latere christelijke kerken is die messiasverwachting exclusief gekoppeld aan 

Jezus. In de adventtijd staan we stil bij de betekenis van die Messiasfiguur. We 

lezen diverse teksten over de messiasverwachting. 

 

Zaterdag 25 december 09.30 uur – Kerstmis - Hergeboorte 

Met kerst vieren we niet zozeer de geboorte van Jezus, eerder proberen we onszelf 

weer te enten op de levensweg die Jezus ging. In die zin zou je kunnen zeggen 

dat het met kerst eerder gaat om onze eigen hergeboorte dan om de geboorte, ooit, 

van de man die zo velen tot beeld en voorbeeld is geworden. Als we niet opletten 

blijft het een verhaal van toen en daar. In plaats daarvan worden we uitgenodigd 

om het verhaal in onszelf geboren te laten worden. We zingen het uit, we horen 

verhalen van nieuw begin en terugkeer van het licht. En we horen over geboorte 

en hergeboorte in ons. We lezen uit Romeinen 8, Lukas 2 en Johannes 1. 

 

Zondag 9 januari 09.30 uur – Een inclusieve gemeenschap 

Inclusiviteit is een centraal thema in onze samenleving. Tegenover inclusiviteit 

staat uitsluiting, afbakenen en het vormen van afgebakende gesloten groepen. 

Vanouds lopen dit type afbakeningen langs de lijnen van kleur, cultuur en 

afkomst. Meestal spelen hierin ook man-vrouw verhoudingen een centrale rol. 

Religie speelt (helaas) vaak een negatieve rol in bepalingen van uitsluiting. 

Binnen het christendom wordt daarbij vaak gekeken naar Paulus. Is dat terecht? 

Of is het tijd voor een rehabilitatie van Paulus en zijn gedachtengoed? We lezen 

uit Romeinen 16. 

 

Zondag 30 januari 11.00 uur - De roep van de aarde 

In onze tijd kunnen we niet meer om het thema klimaat heen. Klimaat, of beter: 

klimaatcrisis, houdt ons bijna allemaal bezig. We maken ons zorgen over de 

toekomst van de generaties na ons. We beseffen meer en meer dat alles wat wij 

doen en laten gevolgen heeft voor onze leefomgeving, gevolgen die gedragen 

worden door wie na ons komen. Nodig is een radicaal andere omgang met onze 

leefomgeving. We kunnen en mogen ons niet langer heer en meester, bezitter en 

eigenaar voelen van de aarde, het land en de bronnen, we zijn geroepen de aarde 
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te dienen en te beheren. Wij leven niet op deze aarde, wij zijn van de aarde. We 

lezen uit de profeten, Genesis en de psalmen. 

 

Na deze viering praten we in het kerkcentrum verder over dit thema. Ons 

gemeentelid Gerard Gerritse neemt ons mee in zijn boek Een bewoonbare Aarde. 

Hierin geef hij zijn visie op wat ons in de eenentwintigste eeuw te doen staat.. 

 

Zondag 13 februari 11.00 uur 

Op de dag voor Valentijnsdag lezen we over de liefde. Als het om de liefde gaat 

zijn de verwachtingen hoog gespannen in het bijbels verhaal. Niets dan liefde 

voor je vrienden, liefde voor je naaste, voor de vreemdeling, zelfs voor wie je 

haten. Wie kan daaraan voldoen? Is dat wel te doen? Een zoektocht naar wat de 

bijbel onder liefde verstaat en de vraag hoe wij ons daartoe verhouden. We lezen 

o.a. 1 Korintiërs 13 (Hooglied van de liefde). 

 

Franck Ploum 

 

Sam`s kledinginzameling 2022 
 

Het ligt in de bedoeling om met onze Vrijzinnige Gemeente 

ook in 2022 weer mee te doen met de kledingactie. De 

inzameling is eind maart, de exacte datum volgt later. U kunt 

dus alvast weer gaan ‘sparen’. 

 

Wat zamelt Sam`s kleding actie in? 

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

huishoudtextiel zoals lakens en handdoeken die in goede staat verkeren. 

Graag in gesloten plastic zakken aanleveren . 

 

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. 

 

We hopen op een nog hoger aantal kilo’s dan in 2021. ( en dat was 540 kilo !!!) 

We rekenen op U. 

 

Corrie Goudswaard  

Sloestraat 48  

Zierikzee  

tel 414067 
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Het verlangen van advent 
 

Verlangen is een centraal thema voor deze tijd van het jaar. Iedereen kent 

verlangen. Verlangen naar geborgenheid, verlangen naar liefde of gekend zijn. 

Voor veel mensen is verlangen gekoppeld aan wat vroeger was. ‘Ik verlang terug 

naar de tijd dat mijn leven nog zorgeloos was’, ‘Ik verlang terug naar de tijd thuis 

met mijn vader en moeder’, Ik verlang terug naar de tijd dat geloof en kerk nog 

duidelijkheid boden, een veilige haven waren, een plek om te schuilen.’ Zo maar 

enkele zaken die mensen aan verlangen koppelen. Maar is dit wat verlangen 

werkelijk is? Of moeten we zeggen dat verlangen naar iets dat achter je ligt los 

staat van verlangen, maar alles te maken heeft met heimwee?  
 

In terug willen naar wat geweest is, schuilt altijd iets van een verlieservaring. Je 

ervaart de situatie waarin je nu leeft als minder vervuld, dan voorheen. Je ervaart 

kerk-zijn, geloven nu, als minder intens dan vroeger. En in plaats van ruimte te 

geven aan het verlangen om van deze tijd een vervulde tijd te maken, vluchten we 

in heimwee, dat we vervolgens verlangen gaan noemen. Daarmee sluiten we onze 

ogen voor het nu en voor de toekomst. Verlangen is gericht op het nu en op wat 

komen gaat. Natuurlijk verbonden met het verleden, maar niet vervuld van 

heimwee.  
 

In de adventstijd speelt verlangen een heel sterke rol. Het klinkt door in de teksten 

in de vieringen. Het groeit ook in ons doordat het gevoed wordt door de tijd van 

het jaar: duisternis, naar binnen gekeerde natuur, dwingen ons als het ware om 

ons terug te trekken in onze eigen huizen, onze kleine kring. We worden 

teruggeworpen op onszelf en dat roept allerlei vragen op die ons leven en die de 

ruimte krijgen. Hoe langer de tijd duurt, hoe groter het verlangen wordt naar licht, 

naar nieuw leven, naar openbreken van deuren en ramen. Het verlangen om weer 

naar buiten te treden groeit met de dag.  
 

Onze voorouders hebben dat gevoel gekanaliseerd in vele lichtfeesten, die precies 

in deze tijd van het jaar hun plek hebben gekregen. Sint Maarten en Sint Nikolaas 

die willen delen, Lucia die gekroond met licht de duisternis weet te breken, 

Advent dat ons elke week een stap dichter bij een nieuwe geboorte brengt en het 

licht week na week laat groeien. Kerstmis, de duisternis is gekeerd – de kortste 

dag licht achter ons – we vieren de terugkeer van 

het licht, we vieren de geboorte van een mens 

van licht: Jezus Messias.  
 

We verlangen naar een nieuwe geboorte. Niet 

alleen toen en daar, maar we vertrouwen erop dat 

het ook aan en in ons zal geschieden en daarmee 

ook in deze wereld. Advent voedt in ons het 
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verlangen, het vertrouwen dat wij het kunnen, dat we het in ons hebben om het 

verschil te maken en de duisternis te breken. 
 

Franck Ploum 
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Humor 
“De humor ligt op straat“ zei Wim Sonneveld ooit in een van zijn conferences. 

Maar soms ligt de humor in de kerk, in een kathedraal zelfs! 

 

Op de terugreis van onze vakantie aan de Atlantische kust in Zuid-West Frankrijk 

deden we Chartres aan, om daar de prachtige kathedraal te bekijken. 

 

Een indrukwekkend bouwwerk, zowel buiten als binnen, vaak ten prooi gevallen 

aan de vlammen, en steeds weer herbouwd met de kracht van het geloof.  

 

Schitterende glasramen zagen we, met daarin afgebeeld de verhalen van de 

apostelen, het Roosvenster met de verering van de Heer, en natuurlijk het labyrint. 

 

Nu stond er halverwege in een pad een grote plexiglas kist, met daarin vele roze 

briefjes. We gingen eens dichterbij kijken wat dat was, en begrepen dat het een 

kist was, waarin je een briefje met een “gebed tot Maria” kon doen. We lazen 

bijvoorbeeld van een moeder die vroeg om gezondheid voor haar gezin. 

 

Maar onderin de kist lag een briefje waarvan ik ogenblikkelijk in een flinke 

schaterlach schoot, en dat is niet handig in een kathedraal. Ik heb gauw wat foto’s 

genomen en laat u graag meegenieten. Het briefje was van een Spanjaard 

waarschijnlijk.  

 

Er stond  

“Yo quiero una novia guapa, simpatica, inteligente y rica. Gracias.” 

Vertaald  

“Ik wil een mooie, leuke, intelligente en rijke vriendin. Bedankt!” 

 

Ella Groenendijk 
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Begroting 2022 in vergelijking met 2021 en jaarrekening 2020 



GASTVRIJ DECEMBER 2021, JANUARI, FEBRUARI 2022 -19- 

Toelichting begroting 2022 

Evenals in de voorgaande jaren worden wij ook voor 2022 weer met een niet 

onaanzienlijk tekort geconfronteerd: een bedrag van ruim € 4.500,-.  

Uitgegaan is van een situatie waarin wij als gemeente weer “normaal” kunnen 

functioneren, dat wil zeggen: zonder de beperkingen als gevolg van de corona-

epidemie. Of dat zo zal zijn is op zijn minst onzeker. 

In 2020 en in 2021 tot nu toe zijn de inkomsten uit vrijwillige bijdragen en 

collectes redelijk op peil gebleven, terwijl de kosten met name door het 

verminderde aantal diensten zijn gedaald, zodat per saldo 2021 naar het zich laat 

aanzien minder negatief kan worden afgesloten dan was begroot. In het 

optimistische scenario dat in 2022 weer het normale aantal diensten kan worden 

gehouden zal het tekort het genoemde bedrag van € 4.500,-- kunnen gaan belopen. 

Zoals al eerder is gememoreerd is onze financiële positie door de overname van 

het vermogen van het Pastoriefonds behoorlijk versterkt, maar gelet op het 

gestaag dalend ledenaantal in combinatie met de hoge mate van vergrijzing van 

onze gemeente hebben de tekorten een structureel karakter aangenomen. De 

positieve kant van de medaille is, dat wij als gemeente financieel nog jaren vooruit 

kunnen. 

 

De kerkrentmeesters 

met dank aan onze administrateur Adri 

van der Schelde  
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Interview Jan en Janny Mosselman 
“Tevreden mensen” 

Het gesprek met Jan en Janny Mosselman 

vindt plaats tussen hun afspraken met de 

kleinkinderen, muziekvereniging en tennis. 

Jan en Janny, geboren in het laatste 

oorlogsjaar, wonen op een mooie plek 

achter in Poortambacht. Jan is geboren in 

Tholen, als oudste van zeven kinderen. Hij 

ging naar de Rijkskweekschool te 

Middelburg waar hij Janny uit Goes leerde 

kennen. Jan werkte drie jaar als onderwijzer 

op de openbare lagere school in H.I. 

Ambacht. Na het behalen van de akte l.o 

wiskunde volgde een benoeming aan de 

openbare ulo in Kortgene. Janny werkte 

toen al drie jaar als onderwijzeres in Hansweert. Ze trouwden en gingen wonen 

in Kortgene, waar de dochters Rianne en Jolanda geboren zijn. Jan studeerde 

verder aan de Katholieke Leergangen in Tilburg voor de aktes wiskunde mo A en 

mo B. Janny werd onderwijzeres in Kortgene. Na het behalen van akte mo B gaf 

Jan Havo – VWO-wiskunde aan de avondschool. Hier volgde koster Jan de Kam 

nog les bij hem. Aan de avondschool was ook een moedermavo verbonden. Een 

jongeman van half dertig voor een klas met “ijverige en leergierige oma’s.”  

 

In 1979 werd Jan benoemd aan de RSG Professor Zeeman te Zierikzee. Jan gaf 

les in het oude gebouw aan de Nieuwe Bogerdstraat. “We hebben zoveel gelachen 

daar”. Er waren kieren in de vloeren waardoor de wiskunde docent ook de les 

Nederlands onder hem kon zien. De grote koffieketel waaruit soms alleen water 

kwam. Dan was een docent vergeten er koffie in te doen en duurde de pauze wat 

langer. Het waren alle kweekschooldocenten die aktes MO gehaald hadden en 

liefde voor het vak en hun leerlingen hadden. Jan en Janny hebben nog regelmatig 

contact met de collega’s van vroeger. Dat er naast veel plezier ook goed gewerkt 

werd, weet de schrijfster van dit stukje, die daar bij veel collega’s van Jan fijne 

lessen volgde.  

 

Na de verhuizing naar Zierikzee (“we schoven eigenlijk steeds een eiland op”) 

ging Janny eerst vervangen op veel scholen en kreeg daarna een vaste baan in 

Dreischor. Na 14 jaar ging ze fulltime aan de slag in Oosterland.  

 

Jan en Janny pensioneerden met 61 jaar. Hun werkzame leven veranderde in met 

plezier oppassen op hun kleinkinderen, vier in Renesse, drie in Rotterdam. Hun 

dochters zijn gestudeerde vrouwen, econometrist/actuaris en registeraccount. De 

trots op hun kinderen en kleinkinderen klinkt in het hele verhaal door. Nu het 
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letterlijke oppassen minder wordt, brengen ze hun kleinkinderen naar sport of 

koken de avondmaaltijd voor de jonge gezinnen. Ze leven mee met de studerende 

oudste kleinkinderen, de middelbare scholieren en genieten van de allerjongste 

van 6 jaar.  

 

We hebben echt een band opgebouwd met onze kleinkinderen” zegt Janny. 

 

Het echtpaar, inmiddels 52 jaar getrouwd, zijn trouwe bezoekers van de 

vrijzinnige gemeente. Ze hadden zich niet willen binden bij hun komst in 

Zierikzee. Janny, hervormd en Jan, gereformeerd, gingen wekelijks om 9.30 uur 

naar de kerk, zodat ze zowel de vrijzinnige als de rechtzinnige gemeente 

bezochten. Zo verdeelden ze ook hun kerkbalans. Toen er op een gegeven 

moment gekozen moest worden werd dit de vrijzinnige gemeente. Ze voelen zich 

thuis in de gemeente en bij voorganger Franck.  

 

Tenslotte zijn er de hobby’s: reizen en kamperen. Daarnaast tennist Janny drie 

keer per week, leest graag en handwerkt.  

 

Jan mag graag vertoeven in zijn moestuin waar hij bloemen, maar ook bramen 

kweekt, oogst, jam kookt voor bij het zelfgebakken brood met meel van de 

molenaar. Het kweken van fruit en bloemen “en zelfs oculeren van rozen” leerde 

hij van Janny’s vader, die boomkweker was.  

 

Jan speelt euphonium, was jaren lid van de fanfare van Renesse, is lid van het 

koperensemble te Renesse en nu 36 jaar lid van de harmonie ‘Kunst en Eer’. Ooit 

speelde hij in Renesse naast de bekende euphoniumspeler Steven Mead, die daags 

ervoor soleerde met de Marinierskapel in Tilburg. 

 

Kerstmis staat in het teken van muziek: na de zangdienst op kerstavond reist hij 

snel door naar Renesse om daar mee te spelen in de kerstnachtdienst. Eenmaal 

was hij een muziekstuk vergeten. Een collega leende hem zijn muziek in 

bassleutel. Tijdens de overdenking vertaalde Jan dit in de voor hem te spelen 

vioolsleutel. En er was muziek! 

 

Ook deze kerst zal Jan weer spelen. Janny hoort hem dagelijks oefenen en zegt 

“Het zal weer mooi worden. We zijn tevreden mensen.” 

 

 

 Ina Braber 
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Diaconie 
 

Volgend jaar hebben we twee keer een collecte ingepland waar we nu nog geen 

doel voor hebben. We willen dan graag aan de hand van de actualiteit beslissen 

waar de collecte voor gehouden wordt. Ook u kunt voor deze data een doel 

aangeven, we kunnen dan kijken of dit doel past in ons beleid. 

De data zijn in april en in september. 

 

Diaconie collecte 25 december: KIA, kinderen in de knel 

Ook aan dit doel besteden we veel aandacht als diaconie.  

Elk jaar in de herfst gaan we bespreken welke doelen we 

voor het komende jaar willen begunstigen. We kijken 

dan naar het beleid van de Protestante kerk in Nederland, 

naar de impact van het doel, naar de plaats waar het doel 

aandacht aan besteed, naar de doelgroepen waar een 

mogelijk collecte doel over gaat en zo zijn er nog meer 

afwegingen. Bij het doel van de Kerk in Actie komen 

veel van deze doelen bij elkaar: het is een landelijke 

actie waar we ons bij aansluiten, het gaat om een zeer 

kwetsbare doelgroep: kinderen en de impact van de 

opbrengst van de collecte kan een wezenlijk verschil maken. Zo zijn er de 

afgelopen jaren o.a. projecten geweest in Rwanda, Zuid-Afrika, Zambia, Oeganda 

en Oekraïne. Maar ook in Nederland lopen er projecten van Kerk in Actie; 

kinderen in de knel. Het betreft allemaal projecten die zeer lokaal uitgevoerd 

worden met als doel kinderen die in de knel zitten weer een toekomst te bieden. 

Het bekende gezegde is: kinderen hebben de toekomst. Maar dan moet het wel 

mogelijk gemaakt worden.. 

 

Diaconie collecte 2 januari: Liliane Fonds 

Van alle kinderen met een handicap woont 80% in de armste delen van de wereld.  

Armoede is de grootste veroorzaker van handicaps en 

omgekeerd leidt een beperking meestal tot nog meer 

armoede. De grootste beperking is echter het gebrek aan 

een eerlijke kans. Ze worden belemmerd, door hun 

handicap, maar ook door maatschappelijke uitsluiting en 

stigma’s. Samen met lokale organisaties in Afrika, Azië 

en Latijns-Amerika verbetert het Liliane Fonds de levenskwaliteit en 

toekomstkansen van deze kinderen. 
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Diaconie collecte 13 februari: Kerk in actie - Oeganda 

Moeders zijn de ruggengraat van de Oegandese samenleving, maar armoede, 

ziekte en huiselijk geweld maken hun leven zwaar. Het 

jarenlang gruwelijk geweld van het Verzetsleger van de 

Heer laat nog steeds littekens na bij ontwrichte gezinnen 

in Noord-Oeganda. Moeders hebben moeite hun 

kinderen van eten te voorzien en naar school te laten 

gaan. De vrouwenvereniging Mothers Union van de Orthodoxe Kerk begeleidt 

deze vrouwen om hun grootste uitdagingen te overwinnen. Als vrouwen meer 

eigenwaarde krijgen en hun relaties verbeteren en uitbreiden, kunnen ze beter 

voor zichzelf en voor hun gezin zorgen. 

 

Diaconie collecte 6 maart: Hospice Kaaskenshuis 

Niet alleen het gebouw aan het Kaaskenswater maakt deel uit van de stichting, 

ook: 

 KaaskensThuis: Er zijn als het er echt om gaat 

Sterven hoort bij het leven, net als geboren worden. Als 

bij een dierbare het einde nadert, is dat zwaar. Samen wil 

je het best mogelijke halen uit die laatste periode. Als dat 

te veel wordt, kunnen de opgeleide vrijwilligers van 

KaaskensThuis tijd, aandacht en ondersteuning geven. Zij bieden palliatieve zorg 

op maat. De vrijwilligers zijn er voor de cliënt en de mantelzorgers. Zij kunnen 

overdag, ’s avonds of in de weekenden aanvullende zorg geven naast de 

mantelzorg en de beroepsmatige zorg. Het gaat dan bijvoorbeeld om het 

gezelschap houden van de cliënt, helpen bij lichte lichamelijke verzorging of het 

bieden van een luisterend oor. Ook waken behoort tot de mogelijkheden. Op deze 

manier kan de mantelzorger even op adem komen. Bij alles vormen de wensen 

van de cliënt en zijn naasten het uitgangspunt voor de dienstverlening van 

KaaskensThuis. 

 

Alle doelen zijn van harte aanbevolen!! 
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Dichterbij Franck Ploum  
     Volzin nr. 10, oktober 2021 Tekst: Bert van der Kruk 

Het is wat het is 

“Erich Fried was een bijzondere man. Hij werd in 1921 in Wenen geboren. Hij 

was joods en vluchtte in 1938 voor de nazi’s naar Engeland, en is daar ook 

gebleven. Maar hij bleef altijd in het Duits schrijven. Hij ontpopte zich als politiek 

dichter en heeft de politieke poëzie in Duitsland na Auschwitz radicaal veranderd. 

Vooral zijn politieke benadering spreekt mij aan. Dan kun je denken: waarom kies 

je dan een liefdesgedicht? Maar dit gedicht gaat over veel meer dan de liefde. 

Fried stelt onze moraal en meningen aan de kaak. Als je alleen naar je verstand 

luistert, dan zijn veel dingen onzin, zegt hij. En als je alleen naar eerdere 

ervaringen kijkt, zie je dat er veel mislukt. Waarom zou je nog aan iets nieuws 

beginnen? Is het wel te bewijzen, levert het iets op, heeft het economische 

waarde? Al die vragen klinken door in het gedicht. Terwijl de liefde zegt: wat 

maakt dat allemaal uit. Er komt, om met Henriëtte Roland Holst te spreken, een 

soort zachte kracht los die de realiteit bedekt. Het gedicht helpt me om op een 

relativerende manier naar de realiteit te kijken. 

 

Ik leerde het kennen nadat ik, ongeveer twintig jaar geleden, was gebeld door een 

Duitse kennis van me, een lesbienne. Ze vroeg of ik haar huwelijk wilde zegenen. 

Het was in de tijd dat zowel in Nederland als Duitsland de discussie hierover 

stevig woedde. Ze kon geen kerk vinden die het aandurfde. Uiteindelijk zijn we 

in een café terechtgekomen. We openden met dit gedicht, dat natuurlijk ook over 

de kerkpolitieke situatie spreekt. Vanaf dat moment is het met me meegegaan. 

Ook bij ons eigen huwelijk is het voorgelezen. We hebben het, in de Duitse versie, 

op een spiegel in ons huis geschreven. Ik loop er dus telkens tegenaan. Het 

herinnert me aan die huwelijksdag en aan de liefde in veel bredere zin. Het geeft 

richting. Er zijn elke dag momenten waarop ik me afvraag: heeft dit wel zin? Dan 

kan mijn verstand allerlei dingen berekenen. Of ik kan me laten leiden door mijn 

angst, mijn onderbuikgevoel: o help, wat betekent dit allemaal voor mij? Maar ik 

kan ook proberen de situatie met liefde te bejegenen. Het gedicht zegt: als je voelt 

dat het zin heeft, dan heeft het zin. 

 

Het plopt geregeld op. Vanochtend nog toen ik las over de komst van Afghaanse 

vluchtelingen en de manier waarop Nederland omgaat met Afghanen die voor ons 

werkten. Alsof het vuil is, zo laten we ze daar achter. Daar kan ik heel boos om 

worden. Ik zou willen dat politici, los van allerlei meningen van het electoraat, 

zeggen: wij hebben hier een verantwoordelijkheid. De liefde in het gedicht heeft 

voor mij alles met de Bijbelse liefde te maken. Als de Bijbel zegt ‘Heb de 

vreemdeling lief zoals God de vreemdeling liefheeft’, dan staat achter de dubbele 

punt: geef hem brood en kleding. Zorg dus dat hij een fatsoenlijk leven kan leiden. 

Het Bijbelse begrip liefde staat voor veel meer dan een beetje knuffelen. Het is 

een kracht waardoor je gedragen wordt om op een andere manier naar iemand te 
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kijken die voor je deur staat, je aankijkt en vraagt: doe mij recht. Voor mij spreekt 

dat allemaal mee in dit gedicht. De Bijbel opteert heel radicaal voor sanering van 

de samenleving, waarin niet alleen het economisch belang voorop staat. Wij zijn 

doordesemd met neoliberaal gedachtengoed; zelfs een boom heeft alleen maar 

waarde als hij geld op levert. De Bijbel pleit ervoor terug te gaan naar waar het 

werkelijk om gaat: de liefde.” 

Franck Ploum (Kerkrade, 1968) is theoloog. Hij is voorganger van de 

oecumenische Ekklesia Breda en van de Vrijzinnige Gemeente in Zierikzee. In 

oktober verschijnt de derde druk van zijn boek Zo staat geschreven – Honderd 

korte commentaren bij de bijbel (Paris Books). 

 

Wat het is 

 

Het is onzin 

zegt het verstand 

Het is wat het is 

zegt de liefde 

 

Het is tegenslag 

zegt de berekening 

Het is alleen maar pijn 

zegt de angst 

Het is uitzichtloos 

zegt het inzicht 

Het is wat het is 

zegt de liefde 

 

Het is belachelijk 

zegt de trots 

Het is lichtzinnig 

zegt de voorzichtigheid 

Het is onmogelijk 

zegt de ervaring 

Het is wat het is 

zegt de liefde 

 
 

Erich Fried (1921-1988), vertaling van Geert van 

Istendael, uit: De mooiste van de hele wereld, 

Uitgeverij Lannoo, 1996. 
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Verantwoording collectes en giften 
 

In de periode van midden juli tot en met oktober 2021 (diaconie) 

 

In de periode van augustus tot en met oktober 2021 

 

KERKBALANS 2022 
Van 15 tot 29 januari 2022 is de Actie Kerkbalans 2022 gepland. Het thema is 

weer: 

“Geef vandaag voor de Kerk van morgen”. 

Deze al vaker gebruikte slogan heeft nog niets aan actualiteit ingeboet. 

In onze toelichting op de begroting hebben wij aangegeven dat wij terecht zijn 

gekomen in een situatie van structurele tekorten. Het lichtpunt is dat door de 

overname van het vermogen van het Pastoriefonds er voorlopig voldoende 

reserves zijn om de tekorten op te vangen. 

Het tij van een afnemend ledental in combinatie met de vergrijzing zullen wij 

uiteindelijk niet kunnen keren, maar met ieders inspanning kunnen we het nog 

geruime tijd volhouden! 

Begin januari 2022 ontvangt u van ons nader bericht. 

 

EINDEJAARSCOLLECTE 
Het einde van 2021 komt met rasse schreden naderbij. Wij schreven al dat wij 

hopen dat het begrote tekort in 2021 wat lager zal uitvallen dan was begroot; dit 

door de lagere kosten in verband met het verminderde aantal diensten dit jaar als 

gevolg van de corona-epidemie. Het zou al heel mooi zijn wanneer we met de 

eindejaarscollecte het tekort helemaal kunnen dekken. 

Begin december hoort u nader van ons. 

 

De kerkrentmeesters 

 

 

 
  

•  zondag 8 augustus 2021 Stichting Sawasdee : € 57,45 

•  zondag 5 september 2021 Stichting Leergeld 

Oosterschelde 

: € 65,70 

•  zondag 3 oktober 2021 Kerk in Aktie, Kameroen : € 33,50 

•  Kerkrentmeesters 

 

: € 845,55 

•  Verjaardagsfonds 

 

: € 105,00 
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Lezing op zondag 30 januari 
 

Op 19 maart 2020 zou ons gemeentelid Gerard Gerritse een lezing houden over 

zijn boek in wording “Een bewoonbare Aarde”. Het is niet doorgegaan, de 

coronapandemie was net begonnen. In de loop van 2020 is het boek verschenen 

met als ondertitel “De eenentwintigste eeuw”. Het is inmiddels alleen maar 

actueler geworden, kort samen te vatten met de trefwoorden:”klimaat’ en 

‘corona”. Dit laatste heeft Gerard ertoe gebracht zijn manu-script op onderdelen 

aan te passen. Gerard blikt vooruit op zijn lezing in zijn bijdrage direct hieronder. 

De problematiek van dit moment en van de komende decennia raakt ons allemaal. 

Een zeer goede reden om hier samen over van gedachten te wisselen. De 

kerkenraad nodigt u daarom uit naar deze lezing te komen aan-sluitend aan de 

viering van 11.00 uur. Eerst is er dan koffiedrinken en een lunch. We streven 

ernaar deze bijeenkomst rond 13.30/13.45 uur af te sluiten. Welkom! 
 

Ben Hoexum 
 

De 21-ste eeuw 

In mijn boek “Een bewoonbare Aarde” geef ik mijn visie op 

wat ons in de eenen-twintigste eeuw te doen staat. Dat is heel 

veel en diep ingrijpend. We zullen op meerdere terreinen 

moeten omzwaaien naar een groene cultuur. Centraal staat 

dat we onze energie op een andere manier zullen moeten 

winnen. En dat proces moet in deze eeuw, met een accent op 

de eerste helft ervan, volledig voltooid worden. Zo niet, dan 

zijn we te laat en groeit het risico dat de stijgende klimaatopwarming 

onomkeerbaar wordt. Dat zou het einde van de bewoonbaarheid van de aarde zijn. 

Maar we zijn nog niet te laat. En gelukkig is het algemeen bewustzijn in de loop 

van 2020-2021 wakker geschud. Het boek beschrijft het noodzakelijke 

herstelproces dat wereldbreed door de klimatologie  is ontworpen. Op het moment 

van het schrijven van deze kopij vindt in Glasgow een wereldtop plaats, die tot 

definitieve besluiten zal moeten leiden. Dat wordt bemoeilijkt doordat het 

klimaatprobleem niet op zichzelf staat. De coronapandemie zal ons nog lang 

vergezellen. We moeten stoppen met de chemische en technologische vervuiling 

van de aarde, onze voedingscultuur moet ingrijpend wijzigen en de groei van de 

wereldbevolking moet stoppen. Dat kan allemaal, maar we moeten het realiseren 

met een mensheid, die tot op het bot vijandig verdeeld is. Maar wie weet zal dit 

proces ons meer bij elkaar brengen. 

Onze traagheid in inzicht en aanpak zal ons rampen bezorgen die ons tot een 

ommekeer dwingen. Met onbekende offers. Het boek “Een bewoonbare Aarde” 

spreekt de gemotiveerde overtuiging uit dat onze kleinkinderen aan het eind van 

deze eeuw de klus hebben geklaard. Met een nieuw begin op een groene aarde. 
 

Gerard Gerrtise  
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TEGELTJES WIJSHEID 
 

Van de kalender Tegeltjeswijsheid.  

 

“De domme staat vooraan om gezien te worden,  

de wijze staat achteraan om te zien” 
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Kerkomroep  
 

U kunt onze diensten als volgt vinden:  

➢ Ga naar de website www.kerkomroep.nl 

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

➢ daarna kiest u: Gasthuiskerk - Vrijzinnige Gemeente  

  

Onderaan op de site worden ook de eerdere diensten weergegeven, zodat u ze 

later nog eens 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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Teken van Leven 
 

Donker zijn soms mensendagen 

Als de onmacht hoop weerspreekt. 

Nergens sporen van een teken 

dat de ban van wanhoop breekt. 

 

 In de diepte het verlangen 

  om die stem weer te verstaan,  

aangeraakt, gewenkt te worden 

en opnieuw op weg te gaan. 

 

Uitgezworven, vastgelopen, 

vaag dat heimwee naar het licht. 

Speurend naar het kleinste teken 

van een droom, een vergezicht. 

 

Uit het dode hout geboren 

al aanwezig in de nacht 

groeit een twijg de angst te boven, 

groene bron van levenskracht. 

 

Margreet Spoelstra 

Uit “Blauwe regen” 1996 
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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 

half/eind februari zal verschijnen. 

Daarom verzoeken wij u om uw kopij uiterlijk zaterdag 5 februari 2022 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 DECEMBER 2021, JANUARI, FEBRUARI 2022 -35- 

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 

tijdelijk p/a H. Wolthoorn 

Distelvinklaan 1 • 3951 WN Maarn 

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 

 

 

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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