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Voorwoord 
 

 

Beste gemeenteleden, 

 

 

Voor u ligt weer een nieuwe uitgave van GastVrij, het 

informatieblad van onze Vrijzinnige Gemeente. 

Na een heel lange periode met allerlei beperkingen door de coronapandemie 

kunnen we gelukkig weer diensten vieren zoals we dat altijd gewend waren. 

Alleen de collectes en het handen schudden na de dienst vinden nog plaats in een 

andere vorm. 

 

De komende maanden staan de kerkelijke activiteiten op een “lager pitje”. Dit 

uiteraard in verband met de zomerse vakantieperiode. Zoals gebruikelijk zal er in 

juli en augustus om de week dienst zijn, steeds om half tien. In het rooster staan 

ze aangekondigd. De kerkenraad rekent er echter op dat de diensten ook in de 

zomer zoveel mogelijk bezocht zullen worden. 

 

In dit nummer van GastVrij leest u weer het nieuws over onze Vrijzinnige 

Gemeente. Vooruitblikken op de diensten, verantwoording collectes, enzovoort. 

 

We begroeten langs deze weg ook de nieuwe inwoners van Zierikzee en 

omstreken. Bezoekt u eens een van onze kerkdiensten om de sfeer van de 

Vrijzinnige Gemeente in Zierikzee te proeven. We heten u van harte welkom in 

de Gasthuiskerk.  

En kijk ook eens op onze website:  

 

 www.vrijzinnigegemeentezierikzee.nl. 
 

 

Namens de kerkenraad een hartelijke groet, en voor zowel degenen die op reis 

gaan als zij die thuis blijven: 

Een heel mooie zomer gewenst! 

 

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 

Pinksterzondag 5 juni 09.30 uur ds. Wim Jansen, Veere 

Zondag 12 juni 09.30 uur Geen dienst 

Zondag 19 juni* 11.00 uur ds. Jan Klijnsma, Brouwershaven 

Zondag 26 juni* 11.00 uur dhr. Franck Ploum,  

viering met Brood en Wijn 

Zondag 3 juli  11.00 uur Geen dienst 

Zondag 10 juli**  09.30 uur dhr. Franck Ploum 

Zondag 17 juli 11.00 uur Geen dienst 

Zondag 24 juli 09.30 uur ds. Dinie Eerland-van Vliet, Zierikzee 

Zondag 31 juli  11.00 uur Geen dienst 

Zondag 7 augustus 09.30 uur mw. Marianne Zandbergen, Middelburg 

Zondag 14 augustus 11.00 uur Geen dienst 

Vrijdag 19 augustus 14.00 uur dhr. Franck Ploum,  

huwelijksviering Amber Hoorenman en 

Rik Cornelisse (kleinzoon Ineke den Haan) 

Zondag 21 augustus** 09.30 uur dhr. Franck Ploum 

Zondag 28 augustus* 11.00 uur dhr. Richard van der Keur, Rotterdam 

(voorganger Vrijzinnige 

Geloofsgemeenschap Tholen) 

Zondag 4 september 09.30 uur Geen dienst 

Zondag 11 september* 11.00 uur dhr. Franck Ploum,  

viering met Brood en Wijn 
 

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. 

 

De liturgie wordt vermeld op de website bij de kerkomroep. 

 

Wijzigingen voorbehouden.  
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Tegenpolen 
Terwijl Rusland op 9 mei haar overwinningsdag 

op het kwaad van nazi-Duitsland vierde, komt er 

maar geen einde aan de oorlog die datzelfde 

Rusland is begonnen in Oekraïne. Het is een 

vreemd, bijna schizofreen beeld: het strak 

geregisseerde machtsvertoon op het Rode Plein 

en het op alle fronten haperende leger dat in 

Oekraïne dood en verderf zaait. Overwinning 

van kwaad gedenken en tegelijk kwaad doen, 

krachtig machtsvertoon voorspiegelen en niet 

krachtig zijn. Tegenpolen.  

 

En de rest van de wereld? Tja wij weten het eigenlijk ook niet. We roepen om 

vrede en schreeuwen dat het moet stoppen en tegelijk leveren we voor miljarden 

aan wapentuig. Want we kunnen niet toestaan dat een soeverein land aangevallen 

wordt door een ander land. En elke land heeft het recht zich te verdedigen. 

Tegelijk weten we ook dat elk conflict dat met wapens beslecht wordt wacht op 

nieuwe escalatie vroeg of laat. Nog nooit is een conflict opgelost met wapens. 

Tegenpolen.  

 

Het is razend ingewikkeld en niemand heeft een pasklare oplossing voor wat zich 

in Oekraïne afspeelt. Het enige wat we concreet kunnen doen is leed verzachten, 

door mensen op te vangen. Vluchtelingen uit Oekraïne worden dan ook meer dan 

welkom geheten. En terecht lijkt me. Maar was en is er niet ook heftige oorlog in 

Syrië, in Jemen, in Sudan? Ik vergeet er vast nog een paar. En die vluchtelingen 

hoe welkom zijn zij? Voor de ene groepen staan bussen en gebouwen klaar, voor 

de anderen worden hoge hekken en prikkeldraad geplaatst langs de Europese 

buitengrenzen. Tegenpolen. 

 

Een mensenleven, ons samenleven wordt gekenmerkt door tegenpolen. Voor de 

een groot en voor de ander wat kleiner. Maar we staan voortdurend voor situaties 

waarin we keuzes moeten maken en waarin we onze positie moeten bepalen. Niet 

zelden worden we dan ook geconfronteerd met tegenpolen in onszelf, in ons 

denken, in onze keuzes.  

 

Ik ben er van overtuigd dat het bijbels verhaal in dat voortdurende spanningsveld 

een anker kan zijn. Wellicht niet zo zeer als een religieus-spiritueel verhaal dat 

oproept tot geloof en aanbidding, of blinde overgave. Het reikt ons vooral een 

ethisch kompas aan en dient zo voor velen (van ons) als laatste moreel ijkpunt. 

Het reikt woorden aan van barmhartigheid tot liefde en van gerechtigheid tot 

solidariteit. Maar ook de oproep om stil te staan bij je leven, bij wat je doet, bij 

de keuzes die je maakt. Richtinggevende woorden. 
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Oerverhalen over hoe het in een mensenleven gaat, hoe samenleven vorm krijgt, 

hoe mensen elkaar naar het leven staan en hoe wat stuk gaat weer wordt 

opgebouwd, wat dood lijkt weer opstaat. Verhalen vol tegenpolen en 

tegenstrijdigheden. Oerverhalen van alle tijden, ook van de onze.  
 

Franck Ploum 

 

 

 

 

 

 

In memoriam Joop van der Post  
Op 28 oktober 2022 is ons gemeentelid Johanna van der Post-van Doorne 

overleden. Zij bereikte de respectabele leeftijd van 99 en een half jaar. 

Vele jaren was zij een trouw kerkgangster, op haar vaste plaats op de achterste rij 

in de kerk. Jarenlang was zij, samen met haar echtgenoot Henk, zeer nauw 

betrokken bij de organisatie van onze jaarlijkse Rommelmarkt. 

Vele middagjes was zij present bij het prijzen van de te koop aangeboden waar, 

en ook de vergaderingen omtrent de Rommelmarkt werden bij de familie Van der 

Post gehouden. 

Op de verkoopdag zelf was Joop een drijvende kracht in een marktkraam met 

handwerkspullen, waar zij samen met tante Pipi de scepter zwaaide. 

Ons gemeentelid Mieke Punt heeft Joop namens onze gemeente vele malen 

bezocht en tijdens deze bezoeken gaf ze aan dat ze het jammer vond dat de 

kerkgang wegens gezondheidsredenen niet meer mogelijk was. Ook gaf ze aan 

dat ze het koffiedrinken na de dienst erg miste. Hoewel de ouderdom haar parten 

speelde, was ze in haar woongroep in Borrendamme erg tevreden, en kon er tussen 

Mieke en haar nog lang een redelijk gesprek gevoerd worden. Een groot verdriet 

voor haar was het verlies van een zoon, enkele jaren geleden. De uitvaart heeft in 

besloten kring plaats gevonden. Wij wensen de familie veel sterkte met dit verlies.  

 

 Dirk Groenendijk 
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Bij de vieringen 
In aanloop naar het feest van Pinksteren twee vieringen 

over geestkrachtige mensen. Aangeraakt door het visioen 

van een nieuwe wereld en vol van geestkracht baanden ze 

nieuwe wegen en moesten daar ook een hoge prijs voor 

betalen. 

 

Zondag 22 mei - Martin Luther King  

We lezen teksten van de charismatische leider dominee Martin Luther King. Hij 

was tweede helft van de vorige eeuw voortrekker van de protestbeweging van 

zwarte Amerikanen tegen racisme, achterstelling en segregatie. Hij pleitte in 

navolging van zijn grote voorbeeld Gandhi in India voor vredelievend en 

geweldloos protest. Hoewel veel bereikt is, ook in de tijd van M.L. King al, gaat 

de strijd tot op vandaag door. De Black Lives Matter beweging is daar een 

voorbeeld van. Want op papier is veel gelijkwaardig, maar nog steeds zijn er 

zaken als etnisch profileren, selectie op achternaam, belastingcontrole en 

fraudecontrole op basis van afkomst of land van herkomst. 

 

Zondag 29 mei - Dorothé Sölle  

In deze viering lezen we teksten van Dorothee Sölle. Zij voelde zich sterk 

verbonden met de positie van de vrouw en met Latijns-Amerika. Ook de 

zoektocht naar nieuwe taal speelt een belangrijke rol in haar werk en leven. De 

teksten van Sölle ademen sterk de politieke theologie, maar naast maatschappelijk 

engagement is er ook altijd een ander element in haar theologie te ontdekken, de 

dimensie van de mystiek. 'Zonder mystiek verzandt verzet in cynisme. Zonder 

mystiek houden we het verzet niet vol.', aldus Sölle. 

 

In de zomermaanden lezen we uit drie kleine brieven die we kunnen vinden in het 

zogenoemde nieuwe testament. Allemaal met hun eigen karakter en eigen toon. 

 

Zondag 26 juni – Brief van Jacobus 

Deze brief staat bekend om de verbinding tussen wat je zegt te geloven en wat je 

in je leven doet. Waarin wordt geloven nu het meest zichtbaar: in je belijden of in 

je daden? Geheel in de lijn met profeten als Amos en Micha trekt de schrijver van 

leer tegen de rijken met hun patserig gedrag, de oligarchen met hun jachten en 

villa’s, zij die zich aan de armen niets gelegen laten liggen, sterker nog: aan de 

hele samenleving niet, want als ze belasting kunnen ontduiken dan doen ze het. 

Zoals Rutger Bregman in Davos bij de bijeenkomst van de allerrijksten die met 

helikopters aan kwamen vliegen om te praten over de armoede in de wereld, zei: 

het probleem is makkelijk op te lossen, je hoeft er niet lang over te praten. Jullie 

moeten belasting gaan betalen, dan is er geld genoeg voor iedereen! De 

Jacobusbrief, een brief over je verantwoordelijkheid nemen. 
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Zondag 10 juli – Brieven van Johannes 

De brieven van Johannes ademen de sfeer van het Johannesevangelie. Er klinken 

termen als: licht, woord, liefde, waarheid. Of ze echt van dezelfde auteur zijn is 

de vraag. Belangrijker is echter de inhoud. Een inhoud die niet zo zeer iets nieuws 

vertelt, maar die alles nog een keer op een rijtje zet. Dat is kennelijk nodig nu het 

leven van Jezus verder weg raakt en nieuwe generaties het gedachtegoed voort 

moeten zetten. Het gedachtegoed dat soms ook gekaapt wordt door nieuwe 

stromen met hun eigen invalshoek. Vasthouden aan de kern lijken de brieven te 

zeggen: liefde als geleefde solidariteit. 
 

Zondag 21 augustus – Brieven van Petrus 

Hoe blijf je staande in een vijandige wereld? Wat blijft er over 

van je geloof als er verdrukking op de loer ligt? En 

verdrukking hoeft niet eens ‘onderdrukking’ te betekenen, het 

kan ook over onszelf gaan in de wereld waarin wij leven waar 

God uit lijkt te zijn verdwenen of op z’n minst wordt doodgezwegen. Zijn we 

verloren in deze wereld, moeten we ons maar aanpassen of zijn we nog in staat 

tot het bieden van tegenwicht, tegen alles wat deze wereld hard, hardvochtig, 

grenzeloos en dodelijk maakt? 
 

Franck Ploum 

Pasen 2022 
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Sam`s kledinginzameling 2022 
Op maandag 28 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 zeer goed resultaat! Dit jaar konden er bij Corrie 

65 zakken met in totaal 300 kilo textiel opgehaald worden ! 

Geweldig! En Corrie heeft al aangegeven ook de komende 

tijd weer contactadres te zijn. 

 

Corrie Goudswaard  

Sloestraat 48  

Zierikzee  

tel 414067 
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Interview Corrie Goudswaard 
“Een bezige bij” 

 

Corrie Goudswaard is geboren in 1941 in Dordrecht. 

Baby’s van deze data werden toen wel “schrik-

kindjes” genoemd, zo’n 9 maanden na aanvang van 

de tweede wereldoorlog. Ze groeide op in een 

gezellig gezin met een broer en drie zussen. Vader 

was bouwvakker en moeder huisvrouw. Corrie is 

opgegroeid in de wijk waar nu onze voorganger 

Franck Ploum woont. Vader was leider van een 

wandelclub en de kinderen liepen al jong mee. Ook 

was Corrie lid van de korfbal. Iedereen was welkom 

in het gezin, dus na het wandelen kwamen ze vaak 

bij haar moeder soep of een boterham eten. 

Na de christelijke lagere school volgde de R.K. huishoudschool. Corrie had al 

vroeg een bijbaantje, bij haar oom, een kruidenier. Ze bracht boodschappen rond 

o.a. naar het toenmalige kantoor van het waterschap, nu het prachtige hotel Villa 

Augustus in Dordrecht. Vervolgens heeft ze altijd in een winkel gewerkt tot haar 

trouwen.  

Met 17 jaar leerde ze op de wandelsport haar man Arie Goudswaard kennen. Hij 

was apothekersassistent en kende in die hoedanigheid Fré (van Ingen Schenau- 

Schot) die ook in deze apotheek werkzaam was. In 1962 trouwden ze in de 

Pauluskerk in Dordrecht. Een witte bruid, en de bruidegom in jacquet en, 

vanwege zijn lengte, met de hoge hoed in zijn hand.  

Arie maakte zijn vierjarig verband in de luchtmacht vol. Door de woningnood 

betrokken ze een appartementje boven de kruidenier waar Corrie gewerkt had. 

Een huis kreeg je toen nl. pas als je “samen 50 jaar was”. Eén avond in de week 

en zaterdagavond deden ze jeugdwerk en begeleidden ook kinderkampen. 

Inmiddels was oudste zoon Ben geboren (1963) en zette zijn eerste stapjes aan de 

tentstok in het kinderkamp.  

Vervolgens leidde hun weg naar Baarn, waar ze een huis bij de apotheek 

betrokken. Daarna werkten ze 6 jaar in een apotheek in Slikkerveer. Inmiddels 

was ook dochter Wilma (1966) geboren. De nachtdiensten bij deze apotheek 

vielen Arie zwaar en in 1973 vertrokken zij naar Zierikzee, waar ze tijdelijk boven 

de apotheek woonden. Ze werden de eerste bewoners van het hoekhuis in de 

Sloestraat, “Plan West”.  

De kinderen gingen in Zierikzee op korfbal en Corrie was hier 25 jaar lang 

bestuurslid. Toen de kinderen de RSG Pieter Zeeman bezochten, volgde Corrie 

de Moedermavo. Ook verrichtte zij, net zoals in de andere apotheken, allerlei 

hand- en spandiensten. Het was een bekend beeld in de buurt om Corrie en Arie 

samen te zien wegfietsen naar de apotheek op de Dam. 
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Hun vakanties brachten zij door in Italië aan een zijarm van het Comomeer. Ook 

maakte Corrie vele reizen met haar zus, waarbij zij vooral gecharmeerd was van 

Engeland. 

Wilma vertrok op haar 18e naar Drenthe en heeft hier nu een bloemenkwekerij.  

Ben studeerde in Eindhoven en bleef daar wonen.  

Toen Arie begin veertig was kreeg hij de diagnose MS. Ondanks zijn ziekte kon 

hij blijven werken. Met 61 jaar pensioneerden ze. Corrie werkte daarna 12 jaar 

als vrijwilligster in de Cornelia en werd in 2007 kerkrentmeester en ouderling bij 

de vrijzinnige gemeente. Ze verruilden de reizen voor een stacaravan in Esbeek, 

waar ze met veel plezier jaren vertoefd hebben. Corrie is dankbaar dat Arie 

ondanks zijn MS 75 jaar mocht worden. Na zijn overlijden is ze voor 5 weken 

naar haar broer in Australië gegaan, en 3 jaar geleden met haar zoon en dochter. 

Aan deze reis koestert ze mooie herinneringen. 

Corrie staat bekend om de prachtige planten die zij ‘s zomers voor haar huis heeft. 

Haar dochter Wilma neemt deze mee van haar kwekerij, Sundaville of 

Mandaville, en fietsers stoppen soms even om naar de bloemenpracht te kijken. 

In haar vrije tijd doet Corrie aan kegelen en koersballen, puzzelen en dagelijks 12 

spelletjes Wordfeud met mensen in en buiten Nederland. Ook past ze af en toe op 

Rosa, de hond van Dea en onze overleden predikant Klaas Hendrikse. Haar poes 

Maxime is hier inmiddels aan gewend geraakt. 

Corrie hoopt, nu ze 81 jaar is, t.z.t. haar functie kerkrentmeester/ouderling, over 

te kunnen dragen aan een geïnteresseerde. Het koffiezetten - en schenken en 

verjaardags- en bloemenfonds wil ze graag, met de helpende handen van Fré, 

Mieke en Marion blijven doen. Ook deze werkzaamheden van Corrie, die het 

contact en de saamhorigheid in onze 

gemeente ondersteunen, worden 

gewaardeerd! 

 

 Ina Braber 
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Diaconie 
Resultaten periode januari tot en met mei 2022 

 

Collecte 5 juni 2022: Voedselbank Zierikzee. 

Wat is de voedselbank?  

De voedselbank is 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 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. 

De Voedselbank werkt met ongeveer vijfentwintig vrijwilligers. Zij zorgen ervoor 

dat het voedsel, dat gratis gedoneerd wordt, op zo eerlijk mogelijke manier 

verdeeld wordt en bij de juiste mensen terecht komt. Op deze manier draagt de 

voedselbank ook bij aan het terugdringen van voedselverspilling.  

 

Doelstellingen die de diaconie van harte wil ondersteunen met deze collecte. 

 

Collecte 10 juli 2022: Kerk In Aktie, algemeen. 

Wereldwijd komen we in actie tegen armoede en onrecht. We 

steunen honderden projecten in meer dan vijftig landen die zich 

richten op: 
➢ Vluchtelingen en mensenhandel, denk aan menswaardige opvang en werken aan 

terugkeer. 
➢ Christenen die een minderheid vormen in hun land of in een conflictgebied leven.  
➢ Kinderen in de knel, zoals kinderen met een handicap of kinderen die uitgebuit 

worden. 
➢ Groepen die achtergesteld worden, zoals vrouwen in conflictgebieden, 

slachtoffers van oorlogsgeweld en inheemse volkeren. 

➢ Noodhulp na een ramp, wederopbouw en rampenpreventie. 
➢ Kerken en christelijke organisaties die levendige gemeenschappen van hoop 

willen zijn. 

Kerk in Actie gelooft in de eigen kracht van mensen. Zij weten zelf het beste wat 

zij nodig hebben. 

•  30 januari 2022 Kerk In Aktie; Kinderen in de knel € 75.20 

•  13 februari 2022 Kerk In Aktie; Goed boeren in Oeganda € 63.10 

•  6 maart 2022 Kerk In Aktie; t.b.v. Oekraïne € 621.00 

•  3 april 2022 Hospice € 36.00 

•  1 mei 2022 Kerk In Aktie; jeugddorp “de Glind”  € 36.30 
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Meestal heeft de collecte voor de diaconie een specifiek doel, maar het algemene 

beleid van Kerk in actie heeft ook ondersteuning nodig. 

Deze collecte wordt daarom van harte aanbevolen. 

 

Collecte 7 augustus, Kerk in Actie; Egypte, de kerk staat op tegen armoede 

in het dorp 

Met een groot ontwikkelingsprogramma investeert de Koptische kerk in dorpen 

in heel Egypte met als doel: minder armoede. In elk dorp werkt ze samen met de 

inwoners drie tot vijf jaar lang aan betere gezondheidszorg, onderwijs, 

werkgelegenheid en huizen. Er worden bijvoorbeeld alfabetiseringscursussen 

georganiseerd, ondernemers kunnen kleine kredieten afsluiten en huizen worden 

gerepareerd. De armste inwoners worden geholpen om stroom en water te kunnen 

blijven betalen. Zo werken kerk en samenleving samen onder het motto: 

‘Veranderen kan’. 

De kleine Koptisch Orthodoxe gemeenten in Egypte zijn springlevend en van 

grote betekenis voor de samenleving. In de steden, maar ook op het platteland van 

Egypte heerst veel armoede. Via de diaconale organisatie BLESS leert de 

Koptische Orthodoxe kerk mensen om zelf hun armoede te lijf te gaan en met 

elkaar te werken aan een betere toekomst voor hun dorp en wijk. 

Mensen uit de kleine Koptische Orthodoxe gemeentes voeren dit diaconale werk 

zelf uit. En dat werk beperkt zich zeker niet tot de eigen kerk: het hele dorp of de 

wijk profiteert ervan. Regelmatig doen ook moslims mee met de projecten. 

De diaconie wil dit werk steunen middels een collecte. 

 

Verantwoording collectes en giften 
In de periode van februari tot en met april 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 

 

•  Kerkrentmeesters 

 

: € 639,70 

•  Verjaardagsfonds 

 

: € 28,00 
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Samenvatting jaarrekening 2021 t.o.v. begroting 2021 en 
jaarrekening 2020 
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Bij een begroot tekort in 2021 van ruim € 4.000,-- valt het resultaat van een 

overschot van ruim € 3.000,-- bepaald mee.  

De verklaring daarvan is: 

• Lagere pastoraatskosten van € 16.000,- bij een begroot bedrag van € 18.000,- 

• Een koerswinst van € 5.000,-- op de beleggingen. 

 

De lagere pastoraatskosten zijn terug te voeren op minder dan geplande diensten 

als gevolg van de corona. 

Bij de koerswinst op beleggingen moet worden bedacht dat het hier betreft een 

niet gerealiseerde koerswinst op 31.12.2021, een momentopname dus. 

 

Het aantal leden van onze gemeente blijft gestaag dalen: eind 2021 was dit 127, 

terwijl het aantal in bijvoorbeeld 2018 nog 150 en in 2010 nog 205 was. 

  

De gemiddelde bijdrage per lid bedroeg dit jaar € 174,-- . 

 

De daling van het ledenaantal doet zich met name voor in de hoogste 

leeftijdscategorie door overlijden en aangezien juist deze leeftijdscategorie veruit 

de hoogste ledeninkomsten bijdraagt zullen de inkomsten in de komende jaren in 

toenemende mate onder druk komen te staan; bij de aanwezige financiële reserves 

zal zich hetzelfde effect voordoen zolang wij als gemeente de huidige wijze van 

functioneren willen continueren. 

 

Voor 2022 is een tekort begroot van € 4600,--, waarbij er vanuit is gegaan dat dit 

jaar (hopelijk!) geen diensten meer zullen vervallen door corona. 

 

De kerkrentmeesters 

 Met dank aan onze administrateur Adri van der Schelde 
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GASTVRIJ JUNI, JULI, AUGUSTUS 2022 -21- 

 

 

 

Ik zal er zijn 

 

Wees niet bang , zegt God de Vader 

Voor de dag die komen gaat. 

Ook al lijkt het of de wereld 

Om je heen is dolgedraaid 

Dwars door alle zorg en pijn 

wees niet bang : Ik zal er zijn! 

 

Wees niet bang , zegt God de Zoon 

Voor het duister in je hart 

Want voor jou gaf Ik mijn leven 

Ik vind jou de moeite waard 

Voel je je ook nog zo klein 

Wees niet bang: Ik zal er zijn! 

 

Wees niet bang , zegt God de Trooster 

Ook al voel je je alleen 

Stuiten telkens weer je tranen 

Op een hart van koude steen 

Dwars door ’t dichtste mistgordijn 

  Wees niet bang: Ik zal er zijn!  
 

Tineke Tuinder- Krause  
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Geschenk 

Ons oud-gemeentelid Els Broekman vond tussen haar verhuisspullen een 

ingelijste, ingekleurde tekening van de Gasthuiskerk. Haar ouders hebben die 

voor haar laten maken, vanaf een foto. Els haar ouders kwamen vroeger vanuit 

hun vakantiewoning in Scharendijke tot hun overlijden geregeld naar onze 

diensten. Zij heeft de tekening aan onze gemeente gegeven en wij hebben die een 

plek gegeven in de gang van het kerkcentrum.  

 

Ben Hoexum 
 

 

TEGELTJES WIJSHEID 
 

Van de kalender Tegeltjeswijsheid.  

 

“Wijsheid is……. 

 Een beetje minder treuren om het verleden, 

 Een beetje minder hopen op de toekomst, 

 En een beetje meer houden van het heden!” 
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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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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 

begin september zal verschijnen. 

Daarom verzoeken wij u om uw kopij uiterlijk zaterdag 20 augustus 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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Zomeravond 
 

Ik lig al in bed, 

maar de zon is nog op 

en de merel is zó hard aan ’t fluiten!  

Ik lig al in bed 

met de beer en de pop 

en verder is iedereen buiten. 

De radio speelt 

in de kamer benee 

of is het hiernaast bij de bakker? 

Nou hoor ik een kraan. 

O, ze zetten weer thee 

en ik ben nog zo vreselijk wakker. 

 

Ik lig al in bed 

en ik mag er niet uit, 

want de klok heeft al zeven geslagen. 

Ik wil een stuk koek 

en een halve beschuit, 

maar ik durf er niet meer om te vragen. 

 

Ik lig al in bed 

en ik speel met mijn teen 

en de zon is nog altijd aan ’t schijnen. 

En ik vind het gemeen 

dat ik nou alleen 

in mijn bed lig, met dichte gordijnen 

 
Annie M.G. Schmidt 
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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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