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Voorwoord 
 

 

Beste gemeenteleden, 

 

 

De vorige editie van dit blad was nauwelijks verspreid, of een 

nieuwe lockdown werd afgekondigd. Daardoor vervielen de aangekondigde 

kerkdiensten en ook de kerstviering kon niet doorgaan. Heel jammer, maar 

gelukkig duurde het dit keer minder lang. Sinds zondag 30 januari kunnen wij 

elkaar weer ontmoeten in de Gasthuiskerk, en wat was het goed om met elkaar 

weer een dienst te kunnen bijwonen. We hopen dat alles vanaf nu weer redelijk 

“normaal” zal verlopen, met steeds minder beperkende maatregelen. Uiteraard 

zullen we u steeds van veranderingen op de hoogte houden. 

Het kerkelijk nieuws voor de komende maanden vindt u verderop in dit blad, 

evenals het rooster van de diensten/vieringen. 

 

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. 
 

Namens de kerkenraad wens ik u een mooi voorjaar, waarin hopelijk corona nog 

slechts een heel kleine rol zal spelen. 

 

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 6 maart 09.30 uur mw. Marianne Zandbergen, Middelburg 

Zondag 13 maart* 11.00 uur dhr. Franck Ploum, aansluitend lezing 

Gerard Gerritse, zie ook elders in deze 

GastVrij 

Zondag 20 maart 09.30 uur dr. Chris Vonck, Brasschaat 

Zondag 27 maart* 11.00 uur ds. Wim Jansen, Veere 

Zondag 3 april 09.30 uur ds. Myrthe Leijdens, Burgh 

Zondag 10 april* 11.00 uur dhr. Franck Ploum 

Goede Vrijdag 15 april 19.45 uur mw. Marianne Zandbergen, Middelburg 

Paaszondag 17 april** 09.30 uur dhr. Franck Ploum 

Zondag 24 april* 11.00 uur dhr. Franck Ploum,  

Dienst met Brood en Wijn 

Zondag 1 mei 09.30 uur mw. Lieke Bosveld, Zierikzee 

Zondag 8 mei* 11.00 uur mw. Nel Verburg, Den Haag 

Zondag 15 mei 09.30 uur ds. Dinie Eerland-van Vliet, Zierikzee 

Zondag 22 mei* 11.00 uur dhr. Franck Ploum 

Zondag 29 mei** 09.30 uur dhr. Franck Ploum 

Pinksterzondag 5 juni 09.30 uur ds.mr. Edward van der Kaaij, 

Aardenburg 

Zondag 12 juni 09.30 uur Geen dienst 

 

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. 

 

Vanaf 13 maart wordt de liturgie vermeld op de website bij kerkomroep. 

 

Wijzigingen voorbehouden.  
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Tegengestelde bewegingen 
Op het moment dat deze uitgave van GastVrij verschijnt krijgen we naar alle 

waarschijnlijkheid te horen dat ons land weer van het slot gaat. Aan veel 

coronamaatregelen zal een einde komen en we zullen weer even moeten wennen 

om geen afstand te houden en niet een mondkapje op te zetten in de winkel. 

Sommige mensen zullen zelfs roepen dat we onze ‘vrijheid’ weer terugkrijgen. 

Over de inhoud van die ‘vrijheid’ is een hele discussie te voeren. Maar veelal zal 

die ‘vrijheid’ zich beperken tot consumeren en zonder beperkingen leuke dingen 

doen. Maar is dat vrijheid? Of heeft de coronatijd ook nog iets geleerd, of 

aangeraakt in de richting van wat werkelijk van belang is in ons leven, ons 

samenleven en onze omgang met elkaar en de aarde? Een soort louteringsproces 

dat nogal eens bij mensen in de gevangenis te bespeuren valt. Dat inkeer, en de 

weg naar binnen gevonden wordt in een periode van afzondering of opsluiting. 

En dat die weg je helpt te groeien in mens-zijn en wat al niet meer. 

 

Op het moment dat de samenleving weer opengaat en we weer vrijuit naar buiten 

kunnen treden, maakt het religieuze en liturgische leven juist een tegengestelde 

beweging. We worden opgeroepen naar binnen te keren, de woestijn in te gaan, 

te werken aan innerlijke vrijheid. De weken voor Pasen hebben alle trekken van 

de weg naar binnen. Menigeen zal zeggen dat we die weg al twee jaar hebben 

bewandeld en dat het nu tijd is om naar buiten te gaan, voorbereidingstijd voor 

Pasen of niet. En toch is het wellicht niet verkeerd om het één te doen en het ander 

niet te laten. Want wat gaan we doen in die open samenleving? Hoe gaan we die 

zogenoemde teruggekregen vrijheid dan weer invullen? Terug naar het oude? 

Doen wat we tot maart 2020 altijd deden? Ik mag toch hopen van niet. Dan vallen 

we immers terug in een gedrag en omgang die de aarde niet ten goede komt en 

die meer mensen buitensluit dan dat we in ons leven toelaten. Dat was en zal ook 

nu weer een doodlopende weg zijn. En precies die weg zal niet tot Pasen leiden. 

Pasen vraagt immers een beweging die tegengesteld is aan de dood. We worden 

uitgenodigd de weg ten leven te bewandelen, weg te trekken van alles wat 

doodmaakt of zal leiden tot de levende dood.  

 

De uitdaging wordt om enerzijds te genieten van wat er straks allemaal weer mag, 

maar anderzijds stil te staan bij wat werkelijk vrij maakt en tot leven strekt. 

Misschien is het daarom juist goed dat we met elkaar terugkerend in de 

samenleving ook uitgenodigd worden voor die tegengestelde beweging die naar 

binnen blijft voeren. Omwille van onszelf, de ander en de aarde.  

 

Ik wens u een goede tijd toe! 
 

Franck Ploum 
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Vooruitblik op de vieringen 
 

Zondag 13 maart 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 

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

 

Zondag 10 april 11.00 uur – Palmzondag 

Op de drempel van de Stille Week wordt vanouds stilgestaan bij de aankomst van 

Jezus in Jeruzalem. Een aankomst die beschreven wordt als een uitbundige en 

feestelijke intocht waarbij mensen Jezus stonden te begroeten als bevrijder en 

verlosser uit hun benarde situatie. Maar iedereen weet hoe het verhaal verder gaat, 

de juichende massa maakt plaats voor een schreeuwende menigte, ‘halleluja’ 

wordt ‘kruisig hem’. Zoals eens de muziek op de zinkende Titanic moest blijven 

spelen, zo is het ook feest op Palmzondag. Er wordt gevierd, maar het mes zit 

reeds in de rug. Is dat eigen aan mensen: het naderende onheil niet te willen zien? 

Wegkijken van wat komen gaat of reeds begonnen is en doen alsof er niets aan 

de hand is? Blijven consumeren terwijl we zien hoe de aarde ten onder gaat? 

Genoeg stof tot nadenken op de eerste dag van een bijzondere week. 

 

Zondag 17 april 09.30 uur – Pasen 

Geen opstaan zonder vallen. Na het lijden vieren we Pasen. Pasen is het feest van 

de opstanding, een dag van nieuw leven dat steeds weer voortkomt uit wat 

schijnbaar dood lijkt te zijn. Vanouds is Pasen dan ook een lentefeest: uit de dood-

gewaande takken en de koude dorre grond, komt onstuitbaar nieuw leven 

tevoorschijn. Na de bevrijding uit de slavernij in Egypte kunnen de Joden dit 

lentefeest niet meer vieren zonder de bevrijding te gedenken, stil te staan hoe ze 

zelf als volk van dood naar leven trokken. Jezus-volgers zijn dit Pesachfeest 

blijven vieren en hebben er opstandingsverhalen aan gekoppeld: deze gekruisigde 

en vermoorde messias is sterker dan de dood, zijn geestkracht leeft voort in allen 

die zijn weg van bevrijding gaan. Pasen, verhalen over dood en opstanding, over 

vallen en opstaan, over wat dood maakt en wat tot leven strekt. 
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Zondag 24 april 11.00 uur - Onderweg naar Emmaus 

Het oude verhaal van de twee op weg van Jeruzalem naar Emmaus is een verhaal 

dat sterk tot de verbeelding spreekt. Het is een verhaal met vele lagen en thema’s 

en ontvouwt zich als een leerhuis waarin de bevrijdende kracht van de Schrift ter 

sprake komt en waarin het breken en delen van brood tot inzicht leidt. Gevangen 

zijn in verdriet en teleurstelling. Ieder mens kent momenten waarin de pijn het 

wint van de hoop en het verdriet van de toekomst. Hoe vinden we dan de weg 

terug? Wie of wat geeft ons inzicht en uitzicht? 

 

Franck Ploum 

 

 

Sam`s kledinginzameling 2022 
Onze Vrijzinnige Gemeente doet ook in 2022 weer mee met de kledingactie. 

 

De inzamelingsdatum is inmiddels bekend:  

 

maandag 28 maart a.s. tussen 09.00 en 19.00 uur. 
 

Maar u mag het ook al eerder bij mij inleveren. 

 

Wat zamelt Sam`s kledingactie zoal in? In goede staat zijnde dames-, heren- en 

kinderkleding. Ook schoenen en huishoudtextiel zoals lakens en handdoeken die 

uiteraard nog 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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Nog een profeet die van ons heenging 
In de nieuwsbrief van de VVP van januari 2022 schrijft ds. Karl van Klaveren van 

de Houtrustkerk in Den Haag en de Adventskerk in Zoetermeer deze column. De 

inhoud is na de vele aandacht hiervoor in de 80’-er jaren opnieuw zeer actueel. 

Een reden voor de redactie om deze column te plaatsen. 

 

Desmond Tutu was niet de enige grootheid die ons in de 

laatste dagen van 2021 ontviel. Er overleed nog een 

profeet. Aan ons de taak om zijn werk voort te zetten, aldus 

Karl van Klaveren. 

 

Op Eerste Kerstdag - een dag vóór Desmond Tutu - 

overleed oud-diplomaat Edy Korthals Altes. Deze 

aimabele oude heer wist in de afgelopen jaren het verzet 

tegen de nucleaire wapenwedloop nieuw leven in te blazen. 

In juli 2019 hield hij een bevlogen toespraak in de 

Houtrustkerk, die sommige toehoorders, waaronder ook 

leden van onze kerkgemeenschap, ertoe bracht om de daad bij het woord te 

voegen en acties te organiseren die de kemwapenwedloop weer onder de aandacht 

brachten van de media. 

 

Korthals Altes begon met zijn strijd voor vrede in de jaren '80 na een opmerkelijk 

visioen. In een interview in Trouw uit 2021 vertelde hij daarover: 

 

“Als ambassadeur in Madrid had ik een prachtig leven. Het was de tijd van de 

wapenwedloop in de Koude Oorlog. Het was 1984, en in de nacht van 29 op 30 

september kreeg ik een hele indringende droom. Nog nooit in mijn leven had ik 

zo'n intense en coherente ervaring gehad. 

 

In mijn droom is er een grote kerk op een heuvel, met veel mensen. Eerst wil ik 

daar niet in. Een oude vrouw pakt me bij de hand en leidt me naar binnen, naar 

een plaats links voor het altaar. Boven het altaar hangt een groot kruis. Ik zie op 

dat moment dat er zaagsel uit het houten kruis valt. Het volgende ogenblik is er 

het gelaat van Christus, die me aankijkt. lk ervaar intense compassie en in de 

levende ogen zie ik één vraag: "En jij? Wat heb jij gedaan, met jouw 

mogelijkheden op dit kritieke moment?" 

Wat er na die droom gebeurde, is vrijwel onbeschrijfelijk. Van het ene op het 

andere moment was ik een vrij mens, viel het gewetensconflict over de 

wapenwedloop, waarmee ik al maanden worstelde, van me af en wist ik dat ik 

stelling moest nemen. Die bewustzijnservaring, zoals ik het nu noem, is echt wat 

anders dan een gewone droom. Een droom is meestal chaotischer en vervaagt 

snel, maar deze indringende ervaring heeft mijn leven voorgoed veranderd.” 
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In 2022, het nieuwe jaar, zullen de kernbommen die op vliegbasis Volkel liggen 

opgeslagen, worden vernieuwd. Edy waarschuwde ons daarvoor. Voor velen lijkt 

de strijd tegen de kembewapening een dreiging uit de oude doos. Maar niets is 

minder waar. Het gevaar is onverminderd groot en zelfs toegenomen nu de relatie 

tussen Rusland en de NAVO steeds slechter wordt. 

 

De technologische hoogcultuur waarin we leven is geweldig. Ze heeft ervoor 

gezorgd dat we snel een vaccin konden ontwikkelen tegen corona. Maar ze kent 

ook een donkere schaduwzijde. Uit de koker van de westerse techniek is niet 

alleen “de bom” voortgekomen, maar ook andere gevaren zoals 

klimaatopwarming en robotisering. Laten we daarom niet alleen elkaar het goede 

toewensen voor het nieuwe jaar, maar ook de wereld. En laten we samen al het 

nodige doen om te zorgen dat techniek een zegen blijft. 

 

God heeft ons de intelligentie en creativiteit gegeven om bergen te verzetten. Ooit 

ontworstelden onze voorouders land aan de zee. Ze lieten zien dat het 

onmogelijke mogelijk is. Ook nu weer zullen we met vernuft en daadkracht 

wonderen moeten verrichten. In 2022 en de jaren daarna. Dat God ons nabij mag 

zijn, zoals hij ook Edy nabij was. 
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Interview Ineke den Haan-van der Schelde 
“Ik heb nog veel om voor te leven…” 

 

In het derde oorlogsjaar 1943 werd Ineke 

den Haan-van der Schelde geboren. Zij is 

een echte Zierikzeese, uit een gezin met 

vier meisjes en één jongen. Vader werd 

tewerkgesteld in Duitsland. Uit die tijd 

heeft Ineke weinig herinneringen, des te 

meer aan de watersnoodramp van 1953. De 

familie had eigenlijk geëvacueerd moeten 

worden, maar haar vader was onmisbaar in 

zijn werk als grafdelver. Bij de algemene 

begraafplaats in Zierikzee was een noodbegraafplaats aangelegd, op de wei waar 

eerder hun geiten liepen, aan de kant van de rijksweg. Journalisten, fotografen, 

artsen en rechercheurs vonden hun weg naar hun woning van waaruit haar vader 

zijn dagelijks werk had. Vader hield zijn kinderen zorgvuldig weg van deze plek, 

maar het was onontkoombaar dat kleine Ineke ook een blik op deze plaats kreeg, 

wat zij nooit meer vergeten is.  

Ineke praat vol liefde over haar ouderlijk gezin, waarvan inmiddels een broer en 

een zus overleden is. “Als er een briefje naar beneden komt met je naam erop is 

het je tijd, en heb je te gaan” was een uitspraak van haar vader. 

Op haar vijftiende liep ze een ernstige sportblessure op waardoor ze in beweging 

beperkt gebleven is. Ze schetst zichzelf als iemand die heeft geleerd om voor 

zichzelf op te komen. Toen Ineke opgroeide bezocht zij de huishoudschool in het 

Jannewekken, de meisjesvereniging en catechisatie. Het liefst was ze 

kinderverzorgster geworden maar dat was op het eiland niet mogelijk. Zo ging ze 

werken in de hoedenzaak op de Dam. Als gereformeerd meisje kreeg ze kennis 

aan de 13 jaar oudere Jaap den Haan. Dit was even wennen voor haar ouders, 

maar al snel kregen ze hun zegen. In de strenge winter van 1963 trouwden ze in 

de Vrijzinnige Gemeente Zierikzee, waarvan Jaap lid was. Ineke voelt zich 

oecumenisch. De woorden bij het gebed van voorganger Franck Ploum, waar hij 

alle mensen van goede wil samenvat, spreken haar dan ook aan.  

Het huwelijk werd - na langdurig verblijf in het ziekenhuis- , verrijkt met de 

geboorte van dochter Levina. Toen Levina groter werd pakte Ineke op verzoek 

van mevrouw Assendorp, echtgenote van de vrijzinnige predikant in Zierikzee, 

bezoekwerk op via de Hervormde Vrouwendienst.  

Hiervoor kwam zij vaak in De Wieken. Tevens bezocht zij thuis o.a. langdurig de 

moeder van ons vroegere gemeentelid mevrouw Berrevoets (Pietje) en mevrouw 

Dekker en haar moeder. Levina ging graag mee naar mevrouw Dekker, die voor 

haar een merklap maakte en haar leerde om knopen aan te zetten. 

Ineke blikt met warmte terug op haar huwelijk. Jaap en zij gunden elkaar hun 

hobby’s en werkzaamheden. Naast bijna 50 jaar in het bankwezen was Jaap ook 
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volkstuinier en enthousiast voor voetbal, zowel om te volgen als voor 

bestuursfuncties. Zijzelf bekwaamde zich in EHBO bij het Rode Kruis en was in 

die functie aanwezig bij vele evenementen zoals voetbal, avondvierdaagse, 

sportdagen. Ook werd ze gevraagd om als Rode Kruis-verpleegkundige op de IC 

te werken. Dit was intensief, maar, zegt ze “ik had een achterban aan Jaap. Een 

steun en toeverlaat”.  

15 jaar geleden overleed Jaap in hun geliefde vakantieland Tunesië. Een groot 

gemis wat blijft. Op de vraag wat haar steunt om verder te gaan antwoordt ze: 

“mijn dochter en haar gezin “. Wekelijks gaat ze een dag naar haar dochter in 

Kapelle, bij Goes, met de teletaxi of opgehaald door één van haar kleinzoons Bas 

of Rik. De jongens, nu 28 en 25 jaar, logeerden vroeger vaak bij opa en oma, zijn 

gedoopt in de Vrijzinnige Gemeente en kwamen regelmatig naar het zondagsuur. 

Ineke was betrokken in het gezin ter plaatse wanneer daar ziekte was. En waar 

ook Levina en haar man Peter in de Vrijzinnige Gemeente getrouwd zijn, zal het 

huwelijk van Rik en Amber deze zomer in Zierikzee ingezegend worden door 

Franck Ploum. 

Alhoewel Inekes dagen gevuld zijn met afspraken rondom haar gezondheid, blijft 

zij, binnen haar beperkingen, een bezige bij. De naaimachine en legpuzzel op 

tafel, de zorg voor het aquarium van haar overleden zus, de computer en IPad 

getuigen hiervan. Tijdens corona lagen externe werkzaamheden stil. Maar nu 

heeft zij het sorteren van baby- en kinderkleding, ook voor premature baby’s, 

verkregen via punten in de ruilwinkel, weer hervat. Levina brengt dit dan weer 

verder naar een bestemming.  

Waarom premature baby’s? “Bas en Rik waren prematuur, zo klein. Maar ik keek 

ze in de ogen en had gelijk een band met hen. “ 

Ten afscheid geeft Ineke een gedicht mee, wat ze eerder gaf bij het afscheid van 

de twee dominees Herman Meijburg en de inmiddels overleden Eric Cossee, die 

zij beiden ook graag hoorde. Een fragment uit dit gedicht:  

 

“Morgen-is voor ons verborgen 

Morgen- dat weet God alleen 

Maar Hij, die ’t heelal omspant 

Houdt ook “morgen” in Zijn hand. 
 

 Ina Braber 
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Diaconie 
Als u dit leest zijn de kerkdiensten gelukkig weer begonnen. 

De kerstcollecte hebben we moeten uitstellen tot eind januari, toen er weer 

kerkdiensten mogelijk waren. 

De collecte die begin januari gepland stond, werd op 13 februari gehouden. 

In de vorige GastVrij heeft u kunnen lezen over het doel van maart. (Hospice) 

Zoals toen aangekondigd zouden we twee maal per jaar een “open” doel houden. 

Voor de collecte van april hebben we dus nog geen doel vastgesteld. Rond de tijd 

dat de collecte gehouden zal worden, zullen we naar de actualiteit kijken om een 

doel te bepalen. U kunt ook een doel aanbrengen bij één van de kerkenraadsleden. 

In de kerkdienst in april zal dan het doel bekend gemaakt worden. 

 

 

Collecte mei 2022: Kerk In Aktie: op adem komen in De Glind. 

Elk kind verdient het om op te groeien in een inspirerende en veilige 

leefomgeving. Dit is helaas - ook in Nederland - niet altijd vanzelfsprekend.  

Uithuisgeplaatste kinderen hebben in hun jonge leven al (te) veel meegemaakt.  

Ruimte voor een kind in jeugddorp De Glind. In De 

Glind, ook wel het Jeugddorp genoemd, vinden 

uithuisgeplaatste kinderen een veilig thuis. Ze wonen er 

in 28 gezinshuizen die verspreid staan over het verder 

gewone dorp. Een gezinshuis is woonopvang bij een 

gewoon gezin, waarvan de ouders een opleiding hebben 

om kwetsbare kinderen de juiste verzorging en 

opvoeding te geven. Naast het gezinswonen krijgen 

kinderen in Jeugddorp De Glind ondersteuning bij hun 

ontwikkeling en traumaherstel. Dat gebeurt door heel gewone dingen als 

zwemles, naar school gaan en buiten spelen, maar ook door speciale activiteiten 

waarbij ze werken aan 

zelfvertrouwen en sociale 

vaardigheden: paardrijden, 

muziekles, schilderen en 

judo.  

 

Kerk in Actie steunt het 

werk voor kinderen in de 

gezinshuizen in De Glind. 

Geef aan de collecte en 

steun het werk voor kwetsbare kinderen in Nederland. Helpt u mee?  

Meer informatie op kerkinactie.nl/deglind 
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Verantwoording collectes en giften 
In de periode van midden november 2021 tot en met januari 2022 (diaconie) 

N.B. Door de lockdown is de kerstcollecte van 2021 gehouden op 30 januari 2022 

 

 

In de periode van november 2021 tot en met januari 2022 

 

Collectebonnen 
Het is tegenwoordig, met pinnen en internetbankieren, zeer lastig om nog 

kleingeld in je portemonnee te hebben. Bijvoorbeeld voor de collectes. Contant 

geld wordt nauwelijks nog gebruikt. En een bijkomend probleem voor onze 

kerkrentmeesters is, dat het afstorten van contant geld bij banken steeds lastiger, 

om niet te zeggen bijna onmogelijk wordt. De oplossing is : koop collectebonnen! 

Deze zijn in verschillende coupures verkrijgbaar bij Co van der Valk. Zie voor 

contact info achterin deze gids. 

 

De kerkrentmeesters 

 

KERKBALANS 2022 
Het aan vrijwillige bijdragen toegezegde bedrag voor dit jaar is uitgekomen op    

€ 14.585,-. Ook hier kan worden geconstateerd dat de afwijking met 2021 

(afgerond € 15.000,-) minimaal is. Kijken we wat verder terug dan zien we dat de 

bedragen in 2019 en 2020 uitkwamen op resp. € 17.500,- en € 16.000,-. 

Onmiskenbaar wreekt zich het dalend ledenaantal in combinatie met de 

vergrijzing van onze gemeente. Gelukkig stelt dit ons voorlopig niet voor acute 

problemen dankzij de aanwezige financiële reserve. 

 

Wij danken u hartelijk voor de toezeggingen! 

 

De kerkrentmeesters 

 

  

•  zondag 21 november 2021 

 

Hospice : € 37,15 

•  zondag 30 januari 2022 

 

KIA, kinderen in de knel : € 74,20 

•  Kerkrentmeesters 

 

: € 498,95 

•  Verjaardagsfonds 

 

: € 45,00 
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OPBRENGST EINDEJAARSCOLLECTE 
De opbrengst van de eindejaarscollecte was € 1.875,- . Het bedrag kwam heel 

dicht in de buurt van de opbrengst in 2020 (€ 2.000,--) en dat stemt, gelet ook op 

het dalend ledenaantal van onze gemeente, tot dankbaarheid. 

 

Alle gevers hartelijk dank! 

 

De kerkrentmeesters 
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Ik dacht 

 

Ik dacht 

Ik zoek de stilte 

In de bossen in het Oosten 

 

 

Ik dacht 

Ik zoek de stilte 

  Op retraite in een klooster  

 

 

Ik dacht 

Ik zoek de stilte 

In het Westen aan de stranden 

 

 

Ik dacht 

Ik zoek de stilte 

In mystieke verre landen 

 

 

Totdat ik deze ochtend 

Zomaar de stilte vond 

Toen ik bij het aanrecht 

In de soep te roeren stond 
 

 
Alianna Dijkstra 
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Lezing op zondag 13 maart 
Deze bijdrage is een herhaling van de aankondiging in de vorige GastVrij. Alleen 

de datum is gewijzigd van 30 januari in 13 maart. 

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 (daarom graag 

aanmelden bij mij uiterlijk donderdag 10 maart). 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. 
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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 
 

 

TEGELTJES WIJSHEID 
 

Van de kalender Tegeltjeswijsheid.  

 

“Degene die iets onderneemt en daarin faalt, 

 is nog altijd beter dan degene die niets onderneemt  

en daarin slaagt” 
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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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Onze Vader 
 

"...O Geboortegever! Vader-Moeder van de kosmos, 

Bundel Uw licht in ons - maak het nuttig. 

Vestig Uw rijk van eenheid nu. 

Uw enige verlangen handelt dan samen het onze, zoals in alle 

licht, zo ook in alle vormen. 

Geef ons wat we elke dag nodig hebben aan brood en inzicht. 

Maak de koorden van fouten die ons binden los, 

zoals wij de strengen waarmee we anderen aan hun schuld 

houden, loslaten. 

Laat oppervlakkige dingen ons niet misleiden,  

maar bevrijd ons van wat ons terug houdt. 

Uit U wordt de alwerkzame wil geboren, de levende kracht om 

te handelen, 

het lied dat alles verfraait en dat zich van eeuw tot eeuw  

vernieuwt. 

Waarlijk - dat er kracht zij in deze woorden 

mogen zij de basis vormen waaruit al mijn daden ontstaan. 

Amen..." 

Bergrede van Jacob Slavenburg 
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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 mei zal verschijnen. 

Daarom verzoeken wij u om uw kopij uiterlijk zaterdag 7 mei 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. 

____________________________________________ 
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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. 0113-413878 

Pykeswegje 58 • 4462 PC Goes 

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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