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Voorwoord 
 

 

Beste gemeenteleden, 

 

 

 

Voor u ligt alweer het laatste nummer van ons gemeenteblad GastVrij in 2022.  

Een jaar waarin we voorzichtig weer normale diensten konden vieren, nu we de 

coronapandemie achter ons gelaten lijken te hebben. 

Het is dan ook verheugend dat we na enkele jaren weer vooruit kunnen zien naar 

een gezellige kerstbijeenkomst, en naar onze kerstviering op 25 december. En 

uiteraard ook naar alle “gewone” vieringen van onze Vrijzinnige Gemeente. In 

deze uitgave ook nog enkele mooie terugblikken, op bijzondere teksten en op de 

dienst die we als bijzonder hebben ervaren, zoals de herdenkingsdienst van de 

overledenen in onze gemeente. 

We kijken in deze editie ook al vooruit naar 2023, met een voorzichtig vertrouwen 

dat we met corona geen rekening meer hoeven te houden, en bijvoorbeeld de 

lezing van Gerard Gerritse in februari, na enkele malen uitgesteld te zijn, nu dan 

toch door zal kunnen gaan. 

 

Alle verdere informatie treft u aan in de diverse rubrieken. 

 

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 goede kerstdagen toe en een voorspoedig 2023. 

 

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 4 december* 11.00 uur ds. Wim Jansen, Veere 

Zondag 11 december* 11.00 uur dhr. Franck Ploum,  

viering met Brood en Wijn;  

aansluitend: zie elders in deze GastVrij 

Zondag 18 december 09.30 uur mw. Lieke Bosveld, Zierikzee 

Kerstzondag  

25 december** 

09.30 uur dhr. Franck Ploum, met medewerking 

klarinetensemble “Kwartezz” 

Zondag 1 januari  Geen dienst 

Zondag 8 januari** 09.30 uur dhr. Franck Ploum 

Zondag 15 januari   Geen dienst i.v.m.  

“Eenheid v.d. Christenen” 

Zondag 22 januari** 09.30 uur dhr. Franck Ploum 

Zondag 29 januari* 11.00 uur ds. Jan Klijnsma, Brouwershaven 

Zondag 5 februari  Geen dienst 

Zondag 12 februari* 11.00 uur dhr. Franck Ploum,  

aansluitend: zie elders in deze GastVrij 

Zondag 19 februari 09.30 uur mw. Marianne Zandbergen, Middelburg 

Zondag 26 februari* 11.00 uur ds. Dinie Eerland-van Vliet, Zierikzee 

Zondag 5 maart 09.30 uur ds. Wim Jansen, Veere 

Zondag 12 maart* 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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Vooruitblik op de vieringen 
 

11 december – 11.00 uur 3e adventszondag - Brood en wijnviering 

Op de drempel van kerstmis komen we samen om uit te zien naar wat komen gaat. 

Licht, Redder, Nieuw Begin. De metaforen voor wat er komt zijn niet van de 

lucht. Tegelijk merken we elk jaar weer dat er schijnbaar weinig verandert. Toch 

zijn het juist deze verhalen van hoop en toekomstperspectief die ons op de been 

houden in deze wereld. Een wereld die allesbehalve een perspectief van een 

rooskleurige toekomst laat zien. We mogen ons laven en sterken aan profetische 

visioenen en we verwachten doorbrekend licht.  

 

Na de viering drinken we samen koffie in het kerkcentrum. 

 

25 december – 9.30 uur kerstmis – Woord en daad  

Na de “nacht der nachten” vieren we op deze ochtend kerstmis. Hoe voorkomen 

we dat dit feest niet blijft hangen in de sfeer van een kerststal, lichtjes en een tafel 

met eten? Na de nachtelijke idylle van Lukas horen we Johannes uitpakken met 

een lichthymne op de pasgeborene. Nou ja, het is eigenlijk het voorwoord van 

zijn evangelie en zoals iedereen weet, een voorwoord schrijf je meestal als je 

verhaal klaar is. Twee kernwoorden die van belang zijn om het verhaal verder te 

brengen dan kerstnacht zijn “woord” en “daad”. In het Hebreeuws is dat één 

woord: “Dabar”! Ze horen dus onlosmakelijk bij elkaar. 

Deze kerstmorgen mogen we ons laven aan de sfeer van 

kerst en aan mooie muziek, maar we zetten ook al 

de eerste stap om “woord” ook “vlees” (daad) te 

laten worden.  

 

Welkom vanaf 9.00 uur voor koffie. Vanaf 9.20 uur 

zingen we enkele kerstliederen en er is medewerking 

van Ensemble Kwartezz. 

 

8 januari – 9.30 uur “Koning” tussen de “koningen” Matteüs 2, 1-12 

Het evangelie van Matteüs opent met een heel ander geboorteverhaal dan Lukas 

en Johannes. We kennen dit stukje evangelie als het verhaal van “Driekoningen”. 

Gek genoeg is er in het hele verhaal geen sprake van koningen behalve koning 

Herodes. Toch kun je zeggen dat het centrale thema de betekenis van het 

“koningschap” is, in het licht van de boeken van Mozes en de Profeten. 

Koningschap en leiderschap, het zijn ook in onze tijd steeds weer terugkerende 

thema’s. Hier en daar is er de roep om “sterke” leiders, steeds weer komt het wel 

of niet afschaffen van het koningshuis ter sprake. En wij? Op welk type leiders 

hebben wij voor het nieuwe jaar onze hoop gezet? 
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Voorafgaand aan de viering is er koffie in het kerkcentrum, dan kunnen we elkaar 

van harte een goed nieuwjaar wensen. (Welkom vanaf 9.00 uur). 

 

22 januari – 9.30 uur “De zee van Galilea” Matteüs 4, 12-25 

In de evangelieverhalen speelt Galilea een belangrijke rol. Galilea is een gebied 

dat zwaar getroffen is tijdens de Grote Joodse Oorlog (jaar 67-70). Het aantal 

slachtoffers in dat gebied is immens en het lijden groot. “Het meer van Galilea 

kleurde rood van het bloed”, schrijft de joods-romeinse geschiedschrijver Flavius 

Josephus. Die bloedbaden werden door de Romeinen “Goed nieuws – Evangelie” 

genoemd. De evangelisten laten precies daar een ander Evangelie klinken: het 

begin van Jezus’ optreden en het ontstaan van een kleine messiaanse beweging 

die van het verleden geleerd heeft dat geweld tegen de Romeinen niet werkt. Zij 

gaan de weg van innerlijke vrijheid en geweldloos verzet. Zij sluiten daarbij aan 

bij de humane stroming in het Jodendom, die de Thora leest als een ethisch appel. 

Te beginnen bij, zoals Markus en Matteüs zeggen “de zee van Galilea”.  

 

Voorafgaand aan de viering drinken we samen koffie. (Welkom vanaf 9.00 uur). 

 

12 februari – 11.00 uur “De zaligsprekingen” Matteüs 4, 25 - 5, 12 

De hoofdstukken 5 tot en met 7 van het Matteüsevangelie kennen we als De 

Bergrede. Een grote redevoering waarin Jezus zijn visie op de Thora en de 

Profeten deelt met zijn leerlingen. Het is uiteraard een compositie van de 

schrijver, die hier bij elkaar zet wat volgens hem de kernboodschap is van Jezus’ 

verkondiging. Die grote rede begint echter met een woord voor mensen in de 

verdrukking. Jezus noemt deze mensen “zalig” – “gelukkkig”. Beetje vreemd, de 

wereld op z’n kop: zij die in deze wereld niet meetellen worden geprezen door 

Jezus. Is dat een aanmoediging om te kiezen voor armoede en lijden? Of is hier 

iets anders aan de hand? 

 

Na de viering drinken we samen koffie! En zijn wij uitgenodigd voor de 

presentatie van Gerard Gerritse (zie elders in deze GastVrij). 

 

 

Franck Ploum 
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11e gebod – Gij zult uw hebzucht beteugelen  
 

Hebzucht is wellicht de menselijke eigenschap die leidt tot de meeste conflicten 

en crises. Of het nu gaat om oorlogen over grondgebied, toegang tot 

bodemschatten, de claim op delen van Antarctica of om de klimaatcrisis. Steeds 

gaat het om bezit, verrijking ten koste van de ander, hebben en houden, met alle 

gevolgen van dien. 

 

Hebzucht is gemeengoed geworden. We leven zelfs in een gelegaliseerd systeem 

van hebzucht, met ongeremde economische groei als hoogste ideaal. Sinds de 

jaren zeventig van de vorige eeuw is het, 

ideologisch verankerd in de “hebzucht is goed” -

filosofie van Ayn Rand, door economen uit de VS 

over de wereld uitgerold. In Europa kwam het aan 

land via het Groot-Brittannië van Margaret 

Thatcher.  

 

Van Gandhi leerden we dat de aarde “voldoende heeft voor ieders behoefte maar 

niet voor ieders hebzucht”. En dus slaat hebzucht grote wonden en diepe kloven 

tussen landen en volken, verziekt verhoudingen, faciliteert de verschillen tussen 

arm en rijk. Hebzucht laat de angst groeien voor de vreemde ander die wellicht 

iets van jouw rijkdom gedeeld wil zien. Hebzucht heeft nooit genoeg en gaat door 

tot het laatste oerbos is gekapt, het laatste olieveld is leeggepompt. Oorlog of 

machtsstrijd, de klimaatcrisis of de vluchtelingencrisis, overal ligt een bodem 

hebzucht onder.  

 

Dit hebzuchtsysteem is god geworden. Een god die je doet geloven dat er geen 

alternatief is. Een god die je blind maakt voor al wat je bezit ten koste van een 

ander. Beteugel daarom je hebzucht! Ontmasker deze afgod die zoveel 

slachtoffers vraagt en aan wie ook jij eindeloos offers brengt, voor wie je jezelf 

een burn-out werkt en die je doet geloven dat je nooit genoeg kunt consumeren, 

dat je niemand bent zonder het nieuwste, mooiste, grootste.  

 

Beteugel, ontmasker en maak de hebzucht-god onschadelijk. Keer terug tot de 

Ene. Stop te geloven dat de ander je concurrent is. Stop te geloven dat er geen 

alternatief is. Stop te geloven dat de aarde het wel aan kan.  

 

Keer terug tot de Ene, die Stem: heb lief, doe recht, wees solidaire naaste. Dat is 

de weg uit dit Egypte, uit dit benauwdheidsland, deze woestijn van leegte, uit dit 

niemandsland waarin iedereen zichzelf kwijtraakt, niemand meer 

verantwoordelijkheid draagt en iedereen verworden is tot kostenpost en 

marketingobject.  
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Keer je tot de Ene, alleen de Ene is God, Ik zal er Zijn is de Naam. Deze Ene is 

de weg uit dit dode leven, de Stem die je doet wegtrekken uit de dood en voert 

naar een nieuwe wereld, beloofd land, bevrijd leven voor allen.  

 

Gepubliceerd in VolZin – oktober 2022  

Voor de rubriek “Het elfde Gebod” 

 

Franck Ploum 

 

 

 

Sam`s kledinginzameling 2023 
 

Het ligt in de bedoeling om met onze Vrijzinnige Gemeente 

ook in 2023 weer mee te doen met de kledingactie. 

De exacte datum volgt in de volgende editie van GastVrij. 

Maar u kunt dus wel alvast 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 . 

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 rekenen op u. 

 

Corrie Goudswaard  

Sloestraat 48  

Zierikzee  

tel 414067 
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Interview Piet Slagtveld 

“Doe wel en zie niet om” 

In een historisch straatje, onder de 

vleugels van de Lutherse 

Zwaantjeskerk, woont Piet 

Slagtveld (1943). Hij heeft recent 

zijn zomerverblijf op een camping 

in de Westhoek afgesloten en 

vertoeft nu weer in Zierikzee.  

Piet groeide op als oudste van drie 

broers en een zus, in het toen nog 

dorpse Noordwijk aan Zee. Hij 

koestert warme herinneringen aan 

zijn jeugd, ook aan het imposante 

Huis ter Duin. Zijn vader werkte hier als chef-huisknecht, en zijn moeder deed de 

was voor het mannelijk personeel. Vader ontving hier vele beroemde gasten, zoals 

koningin Wilhelmina en Soraya, de tweede echtgenote van de laatste sjah van 

Iran. De mooiste herinnering van Piet is, wanneer hij met zijn broers en zus ’s 

winters, als het hotel sloot, in bad mocht in het hotel. Ook speelden de kinderen 

Slagtveld graag in het privépark behorend bij Huis ter Duin.  

Als kind bezocht Piet de hervormde kerk en hield vooral van het zingen. Met 

twaalf jaar mocht hij zich op een vervolgopleiding oriënteren en dacht 

aanvankelijk aan het beroep “bollenreiziger”: verkoper van bloembollen in het 

buitenland. Omdat er minder perspectief in dit beroep kwam studeerde Piet aan 

de lagere en hogere tuinbouwschool voor bloemist/bloembinder. In diverse 

plaatsen werkte hij als bloemist, en opende als eerste in Nederland een 

bloemenkiosk bij V&D in Leiden. Piet maakte vele boeketten voor kerken en 

bruiloften, waarbij hij het vroegere bruidsboeket met lelietjes van dalen en de 

bruidsbloem stefanotis toch sierlijker vond dan de tegenwoordige robuuste stijl. 

Na een aantal jaren voelde Piet behoefte om een andere richting in te slaan. Hij 

solliciteerde bij een woonzorgcentrum in Noordwijk, haalde zijn diploma’s 

bejaardenverzorging en werd nachthoofd. Hier leerde hij Huib kennen, directeur 

van het centrum. Deze vriendschap verdiepte zich tot een relatie. Na 30 jaar nam 

Piet afscheid van zijn baan als nachthoofd, Huib had al eerder zijn werkzaam 

leven beëindigd. Toen Huib 72 en Piet 60 was, wilde Huib graag terug naar zijn 

roots. Hij was namelijk afkomstig uit Ellemeet. Er kwam een caravan met tuin in 

Burgh-Haamstede. Vele zomers hebben zij daar samen heel prettig doorgebracht. 

In 2002 bezegelden zij hun relatie met een huwelijk in het voormalig stadhuis van 

Brouwershaven.  

In 2003 maakten zij via de herfstmarkt van onze kerk kennis met de Vrijzinnige 

Gemeente. Huib ging vroeger zelf regelmatig voor in het woonzorgcentrum, en 

de stijl van onze predikant in herinnering Klaas Hendrikse, alhoewel heel anders, 

beviel hen.  
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Vlak voor kerst 2009 overleed Huib, na een lange ziekteperiode van Parkinson. 

Zijn laatste tijd verbleef hij in de Cornelia, waar Piet hem meerdere malen per dag 

trouw bezocht. Vele advocaatjes hebben ze samen weg gelepeld. De laatste avond 

voor zijn overlijden zei Huib tegen Piet “we hebben toch een mooie tijd gehad 

samen”... Dit was, in die donkere decembermaand een troost voor Piet. Want het 

overlijden van Huib was voor hem een tijd van leegte, gemis en verdriet. Piet trok 

zich op aan uitspraken van Huib “ik weet dat je het kan, ga door, maak contact, 

zoek gezelligheid”. Veel steun ondervond Piet van vrienden en enkele 

familieleden van Huib, zoals zijn nichtje, waar ook tot op heden nog goed contact 

mee is. Verder vond hij betekenis in het maken van drie prachtige albums met 

foto’s en herinneringen aan Huib en hun dertigjarig leven samen. Ook staan in 

deze albums de nodige tekstjes en gedichten, welke Huib graag verzamelde én 

schreef. 

Piet heeft de draad weer opgepakt, zoals Huib hem toewenste. Hij heeft goede 

contacten met zijn familie en andere mensen, er wordt over en weer weleens een 

maaltijd gedeeld of door Piet bereide kweeperen uitgedeeld. In zijn woning staat 

een indrukwekkende vitrine met schelpen, paddenstoelen en stenen. Dat was de 

hobby van Huib, het verzamelen en rangschikken van elementen uit de natuur. Er 

hangen vele schilderijen van de hand van Piet. Hij schildert al jaren verdienstelijk 

en is lid van schilderclub Mondragon in Burgh-Haamstede. Zijn werk is divers: 

zowel olieverf als aquarel, portretten, stillevens en momenteel een werk á la 

Gustav Klimt.  

Aan een muur hangt een prachtig werk wat Piet en Huib samen schilderden. Twee 

zeilschepen in verstilde kleuren, zij aan zij, met op de zeilen de initialen van Piet 

en Huib.  

 “Doe wel en zie niet om” is het levensmotto van Piet. Want, in zijn rugzak zit 

ook het nodige aan verdriet. Piet probeert het minder goede te laten vervagen en 

het goede aan het licht te laten komen. Zo kijkt hij ook naar Advent en Kerst. 

Aanvankelijk het donker, wat hij met name na het overlijden van Huib zo sterk 

ervaren heeft. Nu voelt hij zich getroost door de gedachte, dat Huib in die donkere 

tijd al vooruit ging naar het Licht, wat zich met Kerstmis voor iedereen ontvouwt. 

 

 

 Ina Braber 

 

 

“Moge eenvoud, nederigheid, eerlijkheid, gerechtigheid, rechtvaardigheid, 

barmhartigheid je thuis, je verblijf zijn” 

 

 Huib Bouwman  12-02-1932 - 19-12 -2009 
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Diaconie 
Resultaten periode september tot en met oktober 2022 

 

Planning collecte vanaf december 2022 

➢ Kerstcollecte Voedselpakketten leger des Heils 

➢ Januari Artsen zonder Grenzen 

➢ Februari  Kerk in Actie: Nederland speelt sirkelslag 

➢ Maart Kerk in Actie: Ghana, een beter inkomen voor 

boeren 

➢ April Open keuze 

➢ Mei Wilde ganzen 

➢ Juni Kerk in Actie: Kerk-zijn met en voor elkaar 

➢ Juli Kerk in actie: Indonesië; pastorale en praktische 

hulp voor migranten 

➢ Augustus Open keuze 

➢ September Kerk in Actie: Israel; kinderen leren meer over 

mensenrechten 

➢ Oktober Kerk in Actie: Pioniersplek brengt de kerk naar de 

mensen toe 

➢ November Hospice Zierikzee 

➢ Kerst 2023 Open keuze 

 

Collecte kerst 2022: kerstpakketten leger des Heils 

Juist in deze tijd merken we dat veel mensen grote zorgen hebben 

over het dagelijks bestaan. Over de stijgende energieprijzen en ook 

van de levensmiddelen in de supermarkt. Gezinnen die armoede 

kennen en waar weinig extra’s mogelijk is. 

Daarom vraagt het leger des Heils ook dit jaar weer ondersteuning om mensen 

met een minimaal leefgeld in Schouwen-Duiveland van een kerstpakket te 

voorzien. 

Voor de verspreiding van de pakketten werkt het leger des Heils onder meer 

samen met de volgende maatschappelijke organisaties:  

➢ Stichting voedselbank Schouwen-Duiveland 

➢ SMWO (Maatschappelijk Werk Oosterschelderegio) 

➢ SHV Zeeland, regio Schouwen-Duiveland 

➢ Emergis, Ambulante begeleiding 

➢ Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg (ambulante begeleiding) 

De diaconie wil deze actie ook graag ondersteunen en daarom is gekozen om deze 

actie het doel van de collecte van kerst te maken. 

  

•  11 september 2022 Voedselbank € 78.40 

•  3 oktober 2022 Kerk In Aktie; Indonesia € 40.00 
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Collecte januari 2023: Artsen zonder Grenzen 

Waar de nood het hoogst is, zijn de teams van 

Artsen zonder Grenzen er om hulp te bieden. 

Mensen die getroffen zijn door natuurrampen, 

ziekte-uitbraken of conflicten, kunnen bij hun 

terecht. Hun medische teams bieden medische zorg 

aan iedereen die dat echt nodig heeft. Samen met de betrokken donateurs zijn zij 

een internationale noodhulporganisatie, die in actie komt bij crisissituaties en 

onrecht. Met de voeten in de modder of een vuist in de lucht.  

 

Toegang tot medische zorg: 

Artsen zonder Grenzen zet zich in voor een wereld waarin alle mensen die 

getroffen worden door conflicten, natuurrampen of uitbraken van dodelijke 

ziektes de zorg krijgen die ze nodig hebben. 

 

Opkomen voor een ander: 

Wie vreest voor zijn leven heeft zijn eigen toekomst niet in de hand. We zien 

ons natuurlijk geroepen om voor hen in actie te komen, en ons uit te spreken 

vanuit compassie en solidariteit. Het onrecht dat mensen wordt aangedaan 

heeft vaak zware impact op hun fysieke en mentale gezondheid. Daarom 

komen wij in actie voor mensen in crisissituaties. Onze teams verlenen 

medische en humanitaire noodhulp en stellen onacceptabele situaties aan de 

kaak. Altijd onafhankelijk, met eigen teams van experts. 

 

De diaconie kan zich volledig vinden in de doelen van Artsen zonder Grenzen. 

Daarom willen wij de collecte van januari voor deze organisatie bestemmen 

 

Collecte februari 2023: Kerk in Actie; Nederland speelt sirkelslag 

Sirkelslag is het grootste en spannendste 

interactieve spel tussen kindergroepen en 

jeugdgroepen uit protestantse gemeenten in heel 

Nederland. Elk jaar opnieuw strijden 

jongerengroepen vanaf hun eigen plek voor de 

hoogste score bij dit interactieve bijbelspel, dat 

gemaakt is door de jeugdwerkorganisatie van de 

Protestantse Kerk. 

Bij Sirkelslag staat altijd een bijbelverhaal 

centraal. Jongeren gaan zo op een ongedwongen manier met geloofsonderwerpen 

aan de slag. Voor kerken is Sirkelslag een mooie kans om hen betrokken te 

houden. 

 

  



GASTVRIJ DECEMBER 2022, JANUARI, FEBRUARI 2023 -17- 

Begroting Diaconie voor 2023 
TOTAAL EXPLOITATIE 

 Begroting 

2023 

Begroting 

2022 

Rekening 

2021 

BATEN    

Opbrengsten uit stichtingen € 1100 € 1100 € 1100 

Bijdragen collectes € 650 € 650 € 806 

     

Totaal baten € 1750  € 1750 € 1909 

LASTEN    

Bankkosten € 100 € 100 € 78 

Diaconaal werk plaatselijk € 700 € 700 € 736 

Diaconaal werk regionaal € 200 € 200 € 156 

Diaconaal werk wereldwijd € 750 € 750 € 1015 

Totaal lasten € 1750 € 1750 € 1015 

    

Saldo baten - lasten € 0 € 0 € 894 

 

Mededeling van de kerkenraad 
Wij herhalen hier de afkondiging van 27 november jl.: “Al ruim twee jaar 

hanteren wij de coronamaatregel “geen handen schudden”. Nu de besmettingen 

sterk afnemen beëindigen wij dit gebruik en willen wij het aan iedereen overlaten 

een hand of een boks te geven dan wel voor een andere wijze van begroeting te 

kiezen”. 

 

Ben Hoexum, scriba 
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Begroting 2023 in vergelijking met 2022 en jaarrekening 2021 

 
 

Toelichting begroting 2023 

We wisten dat de kosten in 2023 extra zouden gaan stijgen als gevolg van met 

name de energiecrisis die ontstond nadat Rusland in februari van dit jaar OekraIne 

binnenviel. Maar het is toch even schrikken als het geraamde tekort in 2023 in 

totaal blijkt uit te komen op afgerond € 8.000,-- door, naast de al genoemde 

stijging van de energiekosten, een stijging van de voorzieningen in de nieuwe 6-

jaarlijkse onderhoudsperiode voor onze gemeente. Ons ledenaantal blijft dalen; 

begroting begroting rekening

2023 2022 2021

baten

baten onroerende zaken -€                    -€                   -€                     

rentebaten en dividenden 2.000€             2.500€            1.658€              

opbrengsten uit stichtingen/kassen en fondsen -€                    -€                   -€                     

bijdragen levend geld 21.100€           21.600€          22.061€            

door te zenden collecten -€                    -€                   -€                     

subsidies en bijdragen -€                    -€                   -€                     

totaal baten 23.100€           24.100€          23.719€            

lasten

lasten kerkelijke gebouwen exclusief afschrijvingen -€                    -€                    -€                     

lasten overige eigendommen en inventarissen 8.700€             6.126€             5.357€              

afschrijvingen -€                    -€                    -€                     

pastoraat 17.326€           17.347€           15.553€            

lasten kerkdiensten, catechese, etc. 1.000€             1.150€             1.404€              

verplichtingen/bijdragen andere organen 1.300€             1.460€             1.432€              

salarissen 1.850€             1.850€             1.365€              

kosten beheer, administratie en archief 500€                450€               568€                 

rentelasten/bankkosten 400€                400€               379€                 

diaconaal werk plaatselijk -€                    -€                    -€                     

diaconaal werk regionaal -€                    -€                    -€                     

diaconaal werk wereldwijd -€                    -€                    -€                     

totaal lasten 31.076€           28.783€           26.058€            

Saldo baten - lasten -7.976€            -4.683€           -2.339€             

toevoegingen aan fondsen en voorzieningen -€                    -€                    -€                     

onttrekkingen aan fondsen en voorzieningen -€                    -€                    -€                     

streekgemeenten -€                    -€                    -€                     

aandeel in lasten federatie -€                    -€                    -€                     

overige lasten en baten -€                    -€                    5.142€              

totaal -€                    -€                    5.142€              

Resultaat -7.976€            -4.683€           2.803€              
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de daling in het “levend geld” blijft gelukkig beperkt, maar de tendens is 

onmiskenbaar naar beneden.  

De combinatie van stijgende kosten met dalende inkomsten leidt tot een 

structureel interen op onze financiële reserve; helaas zorgen de gebeurtenissen 

vanaf 24 februari van dit jaar tot een versnelling hiervan. 

Bij het gereed komen van de jaarrekening 2022 komen wij hierop terug. 

 

Eindejaarscollecte 

18 december a.s. is het weer zover: de eindejaarscollecte. Begroot is voor dit jaar 

een tekort van afgerond € 4.700,--. Om dit gat geheel te dichten zal niet lukken, 

maar ongeveer de helft moet toch mogelijk zijn?! Met z’n allen zijn wij heel wat 

mans! 

Kerkbalans 2023 

De actie Kerkbalans 2023 staat in de agenda van 14 t/m 28 januari. 

Zoals aangegeven in de toelichting bij de begroting bevindt onze gemeente zich 

in een situatie dat ieder jaar weer de uitgaven de inkomsten overtreffen. De 

snelheid waarmee daardoor op het vermogen wordt ingeteerd hangt 

vanzelfsprekend samen met de mate waarin wij als leden bereid zijn onze 

bijdragen zodanig te verhogen dat wij dichter bij een evenwicht tussen inkomsten 

en uitgaven kunnen komen en het daardoor langer financieel kunnen volhouden. 

In 2021 was in onze gemeente de vrijwillige bijdrage per pastorale eenheid (zeg 

maar: gezin) gemiddeld € 174,- per jaar. Globaal ligt de grens voor een gezonde 

exploitatie bij een bedrag van € 250,- tot € 300,- per eenheid per jaar. 

Begin januari 2023 ontvangt u van ons nader bericht. 

 

 De kerkrentmeesters 

 

 

Verantwoording collectes en giften 
In de periode van augustus tot en met oktober 2022 

 

 

 

  

•  Kerkrentmeesters 

 

: € 737,10 

•  Verjaardagsfonds 

 

: € 120,00 
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Terugblik: 
 

In een dienst met het thema “Mens uit aarde” herdachten we 13 november jl. de 

gemeenteleden die het afgelopen jaar zijn overleden. 

 

▪ Anton Deurloo    overleden 17 december 2021 

▪ Marinus Koopman   overleden 16 januari 2022 

▪ Marie de Jonge – van der Slikke overleden 19 maart 2022 

▪ Cees Douw    overleden 25 april 2022 

▪ Joop van der Post- van Doorne  overleden 28 april 2022 

▪ Bep van Mourik – van der Zande overleden 10 mei 2022 

▪ Adri Kotvis    overleden 16 juli 2022 

▪ Anthonia Nuijens – Kristalijn  overleden 6 oktober 2022 

 

 

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, en ook werden waxinelichtjes ontstoken door 

gemeenteleden die een overleden dierbare wilden herdenken. 
 

De dienst werd met enkele stukken muzikaal begeleid door het Schouws 

Koperensemble o.l.v. dirigent Henk Blom. 

 

Dirk Groenendijk 
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Presentatie en gesprek over de klimaatcrisis op zondag 12 
februari 2023 
Bijna 3 jaar na de eerste afspraak hopen wij dat het er nu echt van gaat komen. In 

de laatste GastVrij is geschreven over de lezing, die ons gemeentelid Gerard 

Gerritse zou houden op 9 oktober en via een gemeentebericht zijn gesprekspunten 

doorgezonden. Maar de corona sloeg toe in eigen huis. Het zoveelste uitstel van 

deze lezing. Door een recente ervaring elders zal Gerard in plaats van een lezing 

een presentatie geven. Wij hopen op een goed gesprek met elkaar over een thema, 

dat zo ontzettend belangrijk is voor de leefbaarheid op de aan ons toevertrouwde 

aarde. 

De kerkenraad nodigt u hiervoor uit aansluitend aan de viering van 11.00 uur. 

 

 Ben Hoexum 

 

Gezellige kerstmiddag 
Graag willen we u uitnodigen voor een gezellige middag in het kerkcentrum op 

zondag 11 december. Na de dienst van 11 uur is er koffie/thee , natuurlijk met een 

stukje kerstkrans, waarna we met elkaar willen lunchen met broodjes, die we een 

beetje gaan “aankleden” met luxe hapjes. Uiteraard gaat dit vergezeld van een 

glaasje wijn. 

Er is kerstmuziek, een kerstvertelling door Franck, en een kerstquiz. 

Om een beetje inzicht te hebben in het aantal deelnemers verzoeken wij u om u 

tijdig op te geven. Dat kan bij Dirk Groenendijk, telefonisch of via de mail (zie 

mailadres en telefoonnummer voorblad GastVrij). 

 

Graag uiterlijk woensdag 7 december. 

 

We hopen op een leuke,  

gezellige middag met elkaar. 

 

 

TEGELTJES WIJSHEID 
 

Van de kalender Tegeltjeswijsheid.  

 

“Je kunt niet voorkomen dat de vogels van het verdriet 

komen overvliegen,  

Maar je kunt wel voorkomen dat ze nesten maken in je 

haar.” 

Chinees gezegde 
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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/


GASTVRIJ DECEMBER 2022, JANUARI, FEBRUARI 2023 -24- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WAT GEK !!!!!! 

 

Kinderen die zonder ontbijt naar school moeten. 

Maar die wel allemaal een smartphone hebben………… 

 

Mensen die geen boodschappen meer kunnen doen. 

Maar pizzakoeriers rijden af en aan………… 

 

Voedselbanken kunnen de vraag niet meer aan. 

Maar restaurants zijn in oktober al volgeboekt voor de Kerst………… 

 

Armoede slaat toe. 

Maar pakjesbezorgers komen dagelijks tijd tekort………… 

 

Thuis moet de thermostaat laag. 

Maar op terrassen zitten mensen onder terras heaters……………. 

 

Is het gek dat ik dat gek vind?????????????????????? 
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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 maart zal verschijnen. 

Daarom verzoeken wij u om uw kopij uiterlijk zaterdag 11 februari 2023 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 : _____________________________________________ 

ADRES : _____________________________________________ 

POSTCODE : _____________________________________________ 

PLAATS : _____________________________________________ 

TELEFOONNUMMER : _____________________________________________ 

E-MAILADRES : _____________________________________________ 

 

➢ Bovenstaand □ persoon □ gezin 

gaat verhuizen naar 
GAAT PER (DATUM) : _____________________________________________ 

ADRES : _____________________________________________ 

POSTCODE : _____________________________________________ 

PLAATS : _____________________________________________ 

TELEFOONNUMMER : _____________________________________________ 

E-MAILADRES : _____________________________________________ 

 

➢ 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. 06-53790546 

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. 

  



GASTVRIJ DECEMBER 2022, JANUARI, FEBRUARI 2023 -28- 

 

 


