Buitengewone Wijkgemeente

G AST V RIJ

INFORMATIEBLAD
September, oktober, november 2022 nummer 4

Buitengewone Wijkgemeente

G AST V RIJ
VOORGANGER
Franck Ploum
T. 06-48713792
van Baerlestraat 42, 3314 BJ Dordrecht
E. mail@franckploum.nl
VOORZITTER / OUDERLING
Dirk Groenendijk
T. 06-53790546
Steenbank 46 • 4301 ZR Zierikzee
E. d.groenendijk@zeelandnet.nl

SCRIBA / OUDERLING
Ben Hoexum
T. 416817
Verrenieuwstraat 44 • 4301 HZ Zierikzee
E. hoexum@zeelandnet.nl

OUDERLING / KERKRENTMEESTER
Corrie Goudswaard-Kramp
T. 414067
Sloestraat 48 • 4301 WL Zierikzee
E. crkramp@zeelandnet.nl

DIAKEN
Jan-Jaap Maarsen
T. 411321
Poststraat 52 • 4301 AD Zierikzee
E. maarsen@zeelandnet.nl

T. 411400
Noud Punt
T. 06-36055012 Wilma van Ouwerkerk
Vissersdijk 24 • 4301 ND Zierikzee
Dijkgraaf 40 • 4303 BH Zierikzee
E. will-sie@hotmail.com
E. noudpunt@zeelandnet.nl

Vacature
KERKRENTMEESTER
Kees Jobse
T. 720674
Frederik Hendriklaan 13• 4301 NZ Zierikzee
E. kjob@zeelandnet.nl

www.vrijzinnigegemeentezierikzee.nl

GASTVRIJ SEPTEMBER, OKTOBER, NOVEMBER 2022

-2-

Voorwoord
Beste gemeenteleden,

Op deze plek bent u gewend om onze voorzitter Dirk Groenendijk ‘te horen
spreken’. Vanwege zijn welverdiende vakantie mag ik het stokje even overnemen.
We staan aan het begin van een nieuw seizoen. Na een rustige zomertijd met
tweewekelijkse vieringen zijn er vanaf 11 september weer wekelijks diensten in
de Gasthuiskerk. Gelukkig heeft de coronagolf die zich voor de zomer aandiende
niet doorgezet en ziet het er naar uit dat er niet weer een seizoen komt waarin we
van elkaar zijn ‘afgesneden’. Behalve vieren willen we ook weer een begin maken
met andersoortige activiteiten. Op verzoek van de gemeenteleden zullen deze
activiteiten gekoppeld worden aan diensten op zondag 11.00 uur. U kunt het
allemaal vinden in deze uitgave van GastVrij.
Bent u nieuw in Zierikzee of omstreken? U bent van harte welkom om kennis te
komen maken, wij ontvangen u graag in een van onze diensten in de Gasthuiskerk
aan het Havenplein.
Veel informatie kunt u ook terugvinden op onze website:

www.vrijzinnigegemeentezierikzee.nl.
Mede namens de kerkenraad wens ik iedereen een goede start van het nieuwe
werkjaar of in elk geval een mooie nazomer toe!
Met vriendelijke groet,
Franck Ploum, voorganger
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Nu ook een vestiging in Burg haamstede (kerkstraat 1, 4328 LH)
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Diensten/vieringen
DATUM
Zondag 4 september

TIJD
09.30 uur

VOORGANGER
Geen dienst

Zondag 11 september*

11.00 uur

Zondag 18 september

09.30 uur

dhr. Franck Ploum,
viering met Brood en Wijn; startzondag;
zie elders in deze GastVrij
drs. Nel Roggeband-Baaij, Tholen

Zondag 25 september*

11.00 uur

Zondag 2 oktober

09.30 uur

Zondag 9 oktober*

11.00 uur

Zondag 16 oktober

09.30 uur

dhr. Franck Ploum,
aansluitend lezing Gerard Gerritse, zie
ook elders in deze GastVrij
Geen dienst

Zondag 23 oktober*

11.00 uur

ds. Wim Jansen, Veere

Zondag 30 oktober

09.30 uur

mw. Lieke Bosveld, Zierikzee

Zondag 6 november

11.00 uur

Geen dienst

Zondag 13 november*

11.00 uur

Zondag 20 november

09.30 uur

dhr. Franck Ploum,
herdenking overledenen
ds. Myrthe Leijdens, Burgh

Zondag 27 november

09.30 uur

ds. Dinie Eerland-van Vliet, Zierikzee

Zondag 4 december*

11.00 uur

ds. Jan Klijnsma, Brouwershaven

Zondag 11 december*

11.00 uur

dhr. Franck Ploum,
viering met Brood en Wijn

mw. Maja Nieuwenhuis-den Dulk,
Schiedam
mw. Nel Verburg, Den Haag

Bovengenoemde diensten worden gehouden in de Gasthuiskerk, Havenplein 17,
Zierikzee.
Diensten met * aangegeven = Koffiedrinken na de dienst.
De liturgie wordt vermeld op de website bij de kerkomroep.
Wijzigingen voorbehouden.
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Vooruitblik op de vieringen
Zondag 11 september - Zingt een nieuw lied - startzondag
Hoewel onze gemeente klein is wordt er toch veel en graag gezongen. Er is sinds
jaar en dag zelfs een eigen bundeltje met openingsliederen en slotliederen. In een
eerder gemeenteberaad werd afgesproken om een speciale werkgroep een nieuwe
bundel samen te laten stellen. Dat was nog niet zo eenvoudig maar het is gelukt!
Op deze startzondag staan we stil bij het belang van zingen, als uiting van emotie,
vertrouwen en verdriet, als bron van vreugde en als manier van geloven: er zijn
veel dingen die je moeilijk kunt zeggen, maar wel kunt zingen!
Na afloop samenkomst in kerkcentrum en presentatie van de nieuwe
liederenbundel.
Zondag 9 oktober - De schreeuw van de aarde – opnieuw
In maart van dit jaar hebben we in een dienst stil gestaan bij de toekomst van onze
planeet en de kosmos. Een toekomst die allesbehalve zeker is, met name door
menselijk toedoen. Is het tij nog te keren? Of zijn we te laat? En wat zegt de
Schrift nu eigenlijk over onze verhouding en verbinding met die schepping?
Paulus heeft in elk geval een open vizier. In de brief aan de Kolossenzen schrijft
hij dat Jezusvolgers die werkelijk werk maken van hun vertrouwen, in een ander
verhouding ‘tot al wat is’ komen te staan. (Kol. 1,1-20).
Aansluitende aan deze viering de uitgestelde lezing van ons gemeentelid Gerard
Gerritse. Gerard 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 13 november – Uit aarde genomen - Herdenkingsdienst
Wij gedenken onze doden. Allen die in het afgelopen jaar gestorven zijn, maar
ook al die mensen die voortleven in ons hart. Wat blijft er over van een
mensenleven na de dood? Uit aarde werd de mens geschapen zegt het bijbels
verhaal. Wat betekent dat ‘uit aarde genomen’? Worden we geacht dit letterlijk te
verstaan, of zit hier een diepere betekenis achter? Worden mensen uit andere
religieuze stromingen ook ‘uit aarde genomen’? U merkt al aan de tekst, veel
vragen. Net zoals de dood met veel vragen is omgeven. Voldoende dus om over
te spreken met elkaar, maar vooral ruimte om te gedenken! We lezen o.a. uit
Genesis 1 en 2.
Na afloop ontmoeten we elkaar in het kerkcentrum.
Franck Ploum
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Nieuwe bundel Franck Ploum
Op 4 oktober verschijnt een nieuwe bundel van Franck
Ploum. Onder de titel
‘De schreeuw van de aarde. Zes bijbelse leerdichten’
heeft hij enkele teksten gebundeld.
Het boek heeft meer het karakter van een gedichtenbundel
dan van theologische betogen. Het zijn zes bijbelse
leerdichten, korte poëtische teksten, over verlangen, over
tochten door de woestijn, over leven verliezen en vinden,
over liefde en naastenliefde, over geestkracht en
navolging. En een hartenkreet voor het behoud van onze
aarde, een toekomst die ook in onze handen ligt.
De teksten worden omlijst door illustraties van
kunstenares Sylvia Thijssen die in haar eigen stijl de teksten heeft omgezet in
verbeelding.
Uitgeverij Paris Books
Ongeveer 70 pagina’s
Geïllustreerd door Sylvia Thijssen
Het boek is vanaf 4 oktober verkrijgbaar in elke boekhandel. Maar zal op zondag
9 oktober ook verkrijgbaar zijn in het kerkcentrum. De kosten zijn € 14,95. Dat is
niet goedkoop voor een relatief dun boek, maar de huidige papierprijs is dusdanig
dat het helaas niet anders kan om uit de kosten te komen.
Franck Ploum
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Zhang Yong
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Interview Ton en Fré
“We blijven doorgaan”
(tot het niet meer gaat…)
Ton van Ingen Schenau ( 1938) zit in de zon voor
zijn huis aan het Havenpark, uitzicht op de
Gasthuiskerk, en geniet van het optreden van een
muziekgroepje. Even maar, want dan is hij weer te
vinden
aan
zijn
draaibank
in
zijn
pottenbakkersatelier. Fré (1941) zit in de
achterkamer, met uitzicht op de prachtige
bloementuin en de achterkant van de Thomaskerk.
Fré is geboren in Dinteloord, op het binnenschip “de
Anna” van haar ouders, als vierde van zes kinderen.
Met haar 8e jaar ging ze aan wal om de lagere school
in vier jaar te voltooien. Een hele stap voor een schipperskind om haar ouders te
verlaten, maar zo ging dat. Fré heeft nooit de ambitie gevoeld om haar leven voort
te zetten op een schip. “Overal vreemd en nergens thuis”. Ze volgde de mulo en
de opleiding voor apothekersassistente. Als indrukwekkende periode in haar
leven vertelt ze over de tijd dat ze als jonge twintiger in huis was om haar zus te
ondersteunen, die op 32-jarige leeftijd aan leukemie overleed. “Dat doet veel met
je op jonge leeftijd…”
Later werkte ze tot de geboorte van het eerste kind in de apotheek van
Zwijndrecht. Daarvoor had ze uiteraard een jongeman leren kennen en was
getrouwd met Ton van Ingen Schenau, wonend in Zwijndrecht aan de Ringdijk,
met uitzicht op de Dordtse Dom. De huwelijksreis voerde naar Parijs. Ton was de
jongste van drie kinderen. Zijn vader was werfdirecteur, hijzelf werkte tot zijn
pensionering bij een bedrijf in aluminiumdeuren, ramen en gevelbekleding. Hij
voltooide ook de lerarenopleiding technisch onderwijs wis- en natuurkunde, maar
heeft hier nooit in gewerkt.
Drie kinderen werden geboren: Marian (1964), Ferdinand (1967) en Dorette
(1971). Toen Dorette vier jaar was ging Fré handvaardigheidsonderwijs studeren
en werkte op lagere scholen. Zij stond 30 jaar voor de klas. Kort voor haar
pensioen ging ze “kleien”, zoals Fré het zelf bescheiden noemt, en nam ze samen
met Ton een atelier in Zwijndrecht over. Fré stak Ton aan, en ook hij ontplooide
zich creatief, met name in het draaien van werkstukken. Toen ze weg moesten uit
het atelier zochten ze een nieuwe plek in Zeeland, wat ze goed kenden van
vakanties met de kinderen, tochtjes met motorboot en later zeiljacht. Ook waren
er de verhalen van de watersnoodramp van 1953: als binnenschipper haalde Fré’s
vader vele mensen in het ruim van zijn schip uit het overstroomde gebied naar het
veilige Rotterdam.
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In 2004 vonden ze hun droomplek in de voormalige bloemisterij aan het
Havenpark. Ton was toen 65 en zei “als ik hier nu nog eens tien jaar woon en
werk… ” Inmiddels zijn we 18 jaar verder….
In het atelier aan de voorkant is altijd de nodige aanloop. Fré en Ton hebben een
eigen stijl: Ton werkt op de draaischijf met ronde vormen en Fré bouwt daar
beeldjes op, bijvoorbeeld een kind met een ballon. Maar ook losstaande beeldjes
zoals de Zeeuwse boerinnen en boertjes. Ook glazuurt Fré en past de techniek
Raku toe. Met corona was er uiteraard minder aanloop en verkoop, dus
ontwikkelde Ton een nieuwe hobby: “gereedschappen aan de draaibank”.
Bij hun komst in Zierikzee maakten ze kennis met alle protestantse kerken en
kozen voor de vrijzinnige gemeente met Klaas Hendrikse. “Zoiets hadden we nog
nooit gehoord, het was een openbaring!” vertelt Fré. Maar ook bij Franck, de
huidige voorganger, voelen zij zich thuis. Fré was in Zwijndrecht voorzitter van
de liturgiecommissie in het oecumenische Pietermankerkje. In Zierikzee bood zij
haar diensten aan bij Horizon en momenteel verzorgt ze samen met Corrie e.a. de
koffie. Ton maakte de kandelaar voor de vrijzinnige gemeente.
In de tuin trekt een taxusboom met een zeer dikke stam de aandacht. “Ik zag de
windhoos, een tijdje geleden, rakelings passeren”, vertelt Fré. Het afgewaaide
schuurdak getuigt er nog van. De taxus lijkt zo groot en sterk, maar Fré zag de
slurf komen en enkele momenten schudde de boom. “Ik stond te trillen op mijn
benen”, zegt ze. Inmiddels is de tuin weer in rust, zoals we deze van een aantal
gezellige tuin-lunch momenten met de vrijzinnige gemeente kennen.
De kinderen wonen allen verspreid in het land samen met vier kleinkinderen.
Maar er is een “familie- hulp App”. Wanneer er een hoge roos gesnoeid moet
worden of een matras versjouwd, is er altijd één van de kinderen of partners die
zijn hulp aanbiedt. Fré en Ton voelen zich thuis op deze plek, en willen hier graag
nog een poosje blijven, bezig met de hobby’s, genieten van de tuin, zolang het
kan. Fré wijst op een prachtige urn in de tuin. “We denken ook aan later hoor, en
hebben hier ook zaken voor geregeld en besproken met de kinderen, dat geeft rust.
Tot het niet meer gaat.
Maar voor nu: we gaan door. “
Ina Braber
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Diaconie
Resultaten periode juni tot en met augustus 2022
Voedselbank
• 5 juni 2022
Kerk In Aktie; Algemeen
• 10 juli 2022
7
augustur
2022
Kerk In Aktie; Egypte
•

€ 57.45
€ 75.50
€ 32.90

Collecte 11 september 2022: Algemeen
In de vorige Gastvrij is aangekondigd dat we twee maal per jaar een open doel
houden. Voor de collecte van september hadden we dus nog geen doel
vastgesteld. Kijkend naar de actualiteit zijn er helaas een heleboel doelen die onze
aandacht verdienen. De diaconie heeft besloten om het dicht bij huis te houden.
Gelet op de uitzonderlijk hoge inflatie en de verwachte kosten voor het komende
stookseizoen is de verwachting dat de voedselbank Schouwen-Duiveland hard
nodig zal zijn.
We willen de collecte van september dan ook voor de voedselbank houden. De
diaconie zal de opgehaalde gelden verdubbelen en de totale opbrengst geven aan
de voedselbank.

Collecte 2 oktober 2022: Kerk In Aktie, Indonesië.
Een beter inkomen voor Javaanse boeren.
Duurzame landbouw bevorderen
Trukajaya is sinds 1966 de diaconale organisatie van de Javaanse Kerk (GKJ). De
organisatie heeft veel kennis over duurzame landbouw. Trukajaya wil het
inkomen van de boeren, boerinnen en landarbeiders in deze twee dorpen
verbeteren door minder gebruik van chemicaliën en een betere prijs voor hun
producten. De organisatie traint boeren en boerinnen, laat hen werken op
demonstratievelden, zet extra koeien in en biogasinstallaties. Men helpt deze
boeren om een coöperatie op te zetten, waardoor ze minder afhankelijk zijn van
tussenhandelaren en een hogere prijs voor hun
producten krijgen. Ook kunnen ze betere
landbouwmaterialen gaan gebruiken. Javaanse
kerken stimuleren gemeenteleden om duurzame
landbouwproducten uit hun eigen omgeving te kopen.
Zo ontstaat een win-win-situatie. Helpt u mee?

Collecte 20 november 2022, Hospice Kaaskenshuis
Dit doel behoeft eigenlijk geen nadere toelichting meer.
Het is voor de diaconie een regelmatig terugkerend doel, omdat we ons zo goed
kunnen vinden in de waarden die een hospice uitdraagt:
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“Als de dagen van het leven beperkt zijn, willen wij met zorg en aandacht
proberen kwaliteit toe te voegen aan de dagen die er nog zijn….. thuis of in
het hospice”
Daarmee geven wij kort weer wat ons werk
inhoudt. De stichting Hospice Kaaskenshuis en
VPTZ-thuis zet zich in voor zorg en begeleiding
van mensen in hun laatste levensfase. Dat gebeurt
met hulp van vrijwilligers, bij mensen thuis op
Schouwen-Duiveland of in hospice Kaaskenshuis
in Zierikzee.

Verantwoording collectes en giften
In de periode van februari tot en met april 2022
• Kerkrentmeesters
• Verjaardagsfonds

:

€ 702,45

:

€ 90,00

Huwelijk
Op vrijdag 19 augustus is het huwelijk gevierd van Amber Hoorenman en Rik
Cornelisse uit Kapelle. Rik is een kleinzoon van ons gemeentelid Ineke den Haan.
Een bijzondere gebeurtenis, ook voor onze kleine gemeente. De laatste keer was
al heel lang geleden.
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Lezing op zondag 9 oktober
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 en daarna zijn enkele nieuwe datum-afspraken
om dezelfde reden weer vervallen. In de loop van 2020 is het boek verschenen
met als ondertitel “De eenentwintigste eeuw”. Hieronder staat Gerard zijn
oorspronkelijke vooruitblik op de lezing, maar door de ontwikkelingen in de
laatste twee jaar is er veel veranderd. Gerard en de kerkenraad zullen daarom in
september met elkaar in overleg gaan hoe daar op 9 oktober het beste vorm en
inhoud aan kan worden gegeven.
De kerkenraad nodigt u daarom nu alvast uit naar deze lezing te komen
aansluitend aan de viering van 11.00 uur. Over enkele weken komen wij er in een
gemeentebericht nader op terug. Dat bericht zal ook op de website worden
geplaatst.
Ben Hoexum

De 21-ste eeuw
In mijn boek “Een bewoonbare Aarde” geef ik mijn visie op wat ons in de
eenentwintigste 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 moe-ten 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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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

GASTVRIJ SEPTEMBER, OKTOBER, NOVEMBER 2022

-18-

NOT A BREATH OF WILD AIR
Opstaan, zich haasten naar de inane* daden —
Slapen, daar 't leven morgen herbegint —
Zichzelf altijd — en waarvoor? — te verraden —
Hunkeren naar voorgoed te zijn bemind —.
Wees stil. Wat wacht aan 't eind van alle paden?
De abstracte leegte en de volstrekte wind.
J.C.Boem (1887-1966)
* inaan = nutteloos, zinloos

GASTVRIJ SEPTEMBER, OKTOBER, NOVEMBER 2022

-19-

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 december zal verschijnen.
Daarom verzoeken wij u om uw kopij uiterlijk zaterdag 12 november 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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DE FANTASIE
De fantasie is als een kind dat altijd bezig is om van iets ouds weer iets nieuws
te maken.
Ze gelooft nooit in het kwaad en mikt altijd op het goede.
De fantasie boort nieuwe bronnen aan, waar de bodem allang lijkt uitgeput.
Ze zal nooit zeggen: oorlog is er immers altijd geweest,
Ze blijft gespitst op vredeskansen.
Ze weet van de slang, maar wedt op de duif.
De fantasie is verliefd op de goede afloop en altijd ontvankelijk voor nieuwe
invallen.
De liefde is haar oorsprong, de hoop haar toekomst.
Fantasie schrijft niets of niemand af, maar steekt haar omgeving aan met geluk
en mededogen.
Ze houdt overal een belofte open, die haar door God is ingefluisterd:
Zie, ik maak alle dingen nieuw, begin er maar vast mee……….”
Dorothee Sölle
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Ledenadministratie
Andere informatie

Verhuisbericht

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

BEZOEKWERK
Coördinatie
Co van der Valk
T. 414713
Paternosterstraat 2 • 4301 EG Zierikzee

KERKELIJKE ONTVANGER
Adri van der Schelde
T. 413878
Steenbank 68 • 4301 ZR Zierikzee
E. administratie@hervormdzierikzee.nl

BLOEMEN IN DE KERK
Corrie Goudswaard-Kramp
T. 414067
Sloestraat 48 • 4301 WL Zierikzee
E. crkramp@zeelandnet.nl

KERKBODE
Abonnementen
Adri van der Schelde
T. 413878
Steenbank 68 • 4301 ZR Zierikzee
E. kerkbode@hervormdzierikzee.nl

VERKOOP COLLECTEBONNEN
Co van der Valk
T. 414713
Paternosterstraat 2 • 4301 EG Zierikzee

BEHEER WEBSITE GASTVRIJ
Bram Wolthoorn
T. 0113-413878
Pykeswegje 58 • 4462 PC Goes
E. bram.wolthoorn@gmail.com

ORGANISTEN
Coördinatie
Giljam Bil
T. 652539
Poortkade 152 • 4302 VA Zierikzee
E. giljambil@zeelandnet.nl

KERKCENTRUM
REDACTIE GASTVRIJ
Havenplein 17 •
T. 412073
Dirk Groenendijk
T. 06-53790546 4301 JD Zierikzee
Steenbank 46 • 4301 ZR Zierikzee
E. d.groenendijk@zeelandnet.nl
Verhuur
Adri van der Schelde
T. 413878
Ben Hoexum
T. 416817 Steenbank 68 • 4301 ZR Zierikzee
Verrenieuwstraat 44 • 4301 HZ Zierikzee
E. administratie@hervormdzierikzee.nl
E. hoexum@zeelandnet.nl
Samenstelling
Cor Kooij
T. 417357
Oosterscheldestraat 35 • 4302 WG Zierikzee
E. ckooij01@delta.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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