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Voorwoord 
 

 

Beste gemeenteleden, 

 

 

 

Een nieuwe lente, een nieuw geluid. Dus ook een nieuwe editie van ons 

gemeenteblad GastVrij. 

Daarin weer veel vooruitblikken op onze diensten, nieuws van diaconie en 

kerkrentmeesters, en een verslagje over de “gaande” en “komende” man in onze 

kerkenraad. 

We zijn heel blij dat er snel een opvolger voor Noud is gevonden in de persoon van 

Marcel. Waarin een kleine gemeente groot kan zijn! 

 

Nieuwe bewoners van ons eiland heten wij van harte welkom in onze diensten in 

de Gasthuiskerk. 

 

Voor nadere informatie kijkt u op onze website:  

 

 www.vrijzinnigegemeentezierikzee.nl. 
 

 

U kunt de diensten ook meeluisteren via de kerkomroep. Zie de website. 

 

 

Met vriendelijke groet,  

 

 Dirk Groenendijk, voorzitter 

  

http://www.vrijzinnigegemeentezierikzee.nl/
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Nu ook een vestiging in Burg-haamstede (kerkstraat 1, 4328 LH) 
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Diensten/vieringen 
 

 DATUM TIJD VOORGANGER 

Zondag 5 maart 09.30 uur ds. Wim Jansen, Veere  

Zondag 12 maart* 11.00 uur dhr. Franck Ploum,  

viering met Brood en Wijn 

Zondag 19 maart 09.30 uur dr. Chris Vonck, Brasschaat 

Zondag 26 maart* 11.00 uur ds. Leuny de Kam, Oostkapelle 

Zondag 2 april 09.30 uur mw. Nel Verburg, Den Haag 

Goede Vrijdag 7 april  17.00 uur dhr. Franck Ploum 

Paaszondag 9 april** 09.30 uur dhr. Franck Ploum,  

met medewerking van klarinetensemble 

‘Kwartezz’ 

Zondag 16 april 09.30 uur drs. Nel Roggeband-Baaij, Tholen 

Zondag 23 april* 11.00 uur dhr. Franck Ploum,  

aansluitend ‘leerhuis’, zie elders in deze 

GastVrij 

Zondag 30 april  Geen dienst 

Zondag 7 mei* 11.00 uur mw. Maja Nieuwenhuis-den Dulk, 

Schiedam 

Zondag 14 mei 09.30 uur dhr. Franck Ploum 

Zondag 21 mei* 11.00 uur ds. Dinie Eerland-van Vliet, Zierikzee 

Pinksterzondag 

28 mei** 

09.30 uur dhr. Franck Ploum 

Zondag 4 juni  Geen dienst 

Zondag 11 juni** 09.30 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 
 

12 maart – 11.00 uur 

Bijbels gesproken is de woestijn een grimmig oord van 

beproeving. Een leerschool voor het geweten. Mensen moeten gaan tot het uiterste 

om, bij gebrek aan alles, water en brood, het vol te houden met elkaar en de 

solidariteit hoog te houden. Jezus gaat na zijn doop de woestijn in. We worden 

getuigen van een louteringsproces waarin hij innerlijk alle levenskeuzes voorbij ziet 

komen en elke stem hem probeert te overtuigen van de gegeven optie. Het is het 

innerlijke gevecht dat ieder mens met enige regelmaat uitvecht met zichzelf.  

We lezen Lukas 4. We breken en delen brood en wijn. 

 

Goede Vrijdag 7 april – 17.00 uur 

Een ingetogen en verstilde samenkomst. Het lijdensverhaal volgens Lukas zal 

klinken, gedempte tonen van het orgel, enkele kleine liederen zingen we verstild. 

Zo kan het drama dat we op deze dag gedenken tot ons doordringen en kunnen we 

herkennen waar het gebeurt, tot op vandaag. 

 

Paaszondag 9 april – 9.30 uur 

Op paasmorgen wordt ons de keuze voorgelegd: kiezen we het leven of de dood 

(Deuteronomium). Het lijdensverhaal van Goede vrijdag heeft ons met de neus op 

de vaak dodelijke feiten gedrukt, maar wie daarin blijft hangen, wie zijn of haar 

leven daardoor laat bepalen zal niet werkelijk tot leven komen. We worden 

uitgenodigd op te staan uit die levende dood en mensen te worden die in de keiharde 

werkelijkheid van alle dag getuigen tegen de dood en kiezen voor het leven. 

 

23 april – 11.00 uur 

Opstandingsverhalen. Wonderlijke verhalen over een dode die niet dood is. Hoe 

leerlingen met de dramatische dood van Jezus in hun lijf geconfronteerd worden 

met een voelbare aanwezigheid van diezelfde Jezus. We lezen over Thomas die er 

veel vragen bij heeft en zich niet zomaar wil overgeven aan een dode die is 

opgestaan. Hoe staan wij in deze verhalen? Hebben ze nog zeggingskracht? Kunnen 

ze nog tot de verbeelding spreken? We lezen Johannes 20. 

 

Na de viering koffie en een kort leerhuis over ‘opstandingsverhalen’. 

 

14 mei – 9.30 uur 

De aarde als economie. Hoe kun je de lucht bezitten? Hoe bepaal je de waarde van 

een boom? Waarom is een woonwijk meer waard dan een bos? Allemaal vragen die 

voortkomen uit de wijze waarop wij naar onze leefomgeving kijken, namelijk met 

het oog van geld, bezit en economie. Maar zo kijken we niet alleen naar onze 

omgeving, zo kijken we (wellicht onbewust) ook naar elkaar. De aarde als economie 
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is een levensvisie die uiteindelijk naar de afgrond voert, omdat met ogen van geld 

en gewin elke intrinsieke waarde van wat in de schepping aanwezig is verloren gaat.  

 

Pinksteren 28 mei – 9.30 uur 

Wie Pinksteren zegt, zegt geestkracht en inspiratie. Wat zou een leven zijn zonder 

inspiratie, zonder bezieling? Toch blijft voor veel mensen Pinksteren een 

ingewikkeld feest. Wellicht omdat in de traditie aan dit feest zoveel theologie en 

dogma is geplakt dat we de eenvoudige essentie ervan zijn kwijtgeraakt. Deze 

ochtend klinken verhalen die ons opnieuw terug willen brengen naar de bronnen 

van waaruit we leven en onze inspiratie putten. Bronnen vol levenskracht. 

 

Opstaan uit de doden? 

Klein leerhuis op zondag 23 april 

Na de viering van 23 april verzorgt Franck Ploum nog een klein leerhuis over 

opstanding en opstandingsverhalen. We kennen ze uit diverse evangelieverhalen 

(niet alle overigens!), maar vinden ze daar ook hun oorsprong? Waar gaan ze over 

en wat willen ze ons vertellen? Ze sluiten in elk geval aan bij een oermenselijk 

verlangen naar oneindigheid, wedergeboorte, eeuwigheid, maar hebben ze ook 

binnen de evangelieverhalen nog een specifiek eigen betekenis?  

Iedereen van harte welkom in het kerkcentrum, na de viering en de koffie (tot 13.30 

uur). 

 

Franck Ploum 
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Komen en gaan  
 

Na een periode van bijna 10 jaar in de kerkenraad is Noud Punt afgetreden. Eerst 

was Noud 4 jaar diaken en aansluitend ouderling-kerkrentmeester. Noud voelde 

zich zeer betrokken op een goed beheer en beleid van onze financiële positie. Zijn 

inzet en inbreng in ons team zullen wij missen. Dank en erkenning voor deze 

bijdrage aan ons gemeentezijn is uitgesproken en tastbaar gemaakt op zondag 12 

februari. Op deze zondag zijn wij verheugd en dankbaar dat we een opvolger hebben 

gevonden: Marcel Schiettekatte, al decennialang één van onze kosters. De 

bevestiging in het ambt maakt op een warme wijze duidelijk dat onze gemeente 

gedragen wordt en dat wij elkaar daarin ook willen dragen. De lege plek van Marcel 

in het kostersteam wordt binnenkort ingenomen door Rogier Mulder. Welkom 

Rogier! En Marcel zeggen we dank voor die talloze keren koster zijn, misschien 

wel zo’n 300 maal. 

Twee gastvoorgangers komen niet meer terug. Edward van der Kaaij is ongeneeslijk 

ziek. Hij kwam enige jaren met groot genoegen naar Zierikzee, vergezeld van zijn 

onafscheidelijke aftandse togakoffer. De inhoud van zijn diensten paste goed bij 

onze gemeente. Zijn stijl was ontwapenend, nuchter en met een vleugje humor. 

Beiden vonden we de reden van geen nieuwe afspraken meer kunnen maken triest 

en we hebben afscheid van elkaar genomen met ‘Adieu!’ 

Ivo de Jong verhuist naar Leeuwarden, dus voorgaan bij ons is dan geen ideale optie 

meer. Zijn overdenkingen kenden een markante stijl. Heel direct, op zoek naar een 

gelovig leven in het alledaagse. Langer geleden heeft hij een lezing gegeven over 

‘Religie en muziek’. In zijn diensten speelde hij altijd op zijn dwarsfluit. Gelukkig 

hebben we weer enkele nieuwe gastvoorgangers kunnen vinden. 

 

 Ben Hoexum, scriba 
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Troosten is hoopvol wachten 
"Het gaat slecht, maar verder gaat het goed.”  

Met dit citaat uit ”De avonden” van Gerard Reve omschrijft de 

Vlaamse hoogleraar en psychiater Dirk de Wachter (1960) zijn 

situatie nu hij sinds 2021 in behandeling is voor kanker. Hoe 

ondergaat de man die stelde dat de mensheid het ongeluk moet 

omarmen dit proces? En: heeft de ziekte zijn denken veranderd?  

 

Veel mensen zullen hem kennen, met zijn wapperende haren, vriendelijke 

uitstraling en zachtmoedige woorden. Enkele jaren geleden deed hij op een platform 

op het strand van Breskens in eenvoudige taal zijn verhaal. Over het gegeven dat 

ongeluk en leed bij het leven horen. Gedurende zijn verhaal viel het duister in en 

ging de vuurtoren aan, waardoor zijn woorden in het licht kwamen te staan. In zijn 

boek “Vertroostingen” schrijf hij verder over het belang van het kleine goede. “De 

mens die er voor u is. De mens die iets voor u doet. Iets kleins.”  

 

De Wachter:  

“Allez, ik heb chance gehad hè…Ik had het geluk om geboren te worden in een 

land zonder oorlog of hongersnood. Ik kon naar school, allemaal chance. En 

mijn grootste chance is dat ik graag gezien was. Mijn ouders hebben het kindje 

dat ik toen was met open armen ontvangen. Door die basic trust, zoals ze dat 

in de psychologie noemen, kan ik mij in lastige tijden gedragen voelen. Ieder 

mens heeft een ‘grond om te zijn’ nodig die tegenslagen en lastigheden kan 

dragen.”  

 

Sinds de zomer van 2021 kreeg de Wachter de diagnose kanker en werd de dokter 

dus zelf patiënt. Met alle “lastigheden” die daarbij horen, zoals de Wachter het zelf 

omschrijft. Maar vooral telt hij zijn zegeningen. De zorg van verpleegkundigen en 

artsen. De liefde van zijn gezin. De aandacht en troost die hij krijgt van vele mensen 

die zich gesteund voelen door zijn woorden. De Wachter schrijft over troost: 

“Iemand die voor je bidt of een kaars brandt helpt. Daarvoor hoef je niet gelovig 

zijn. Iedereen kiest de taal die hem of haar het beste past en in die eigen taal steun 

je de andere. Troost is te vinden in de natuur, in God, in kunst, in gedachten en 

rituelen, in de ander.“ 

 

“Natuurlijk ga je altijd van de hoop uit. De hoop dat jij degene bent die ontsnapt. 

Dat jij degene bent die sterker is dan de prognose. Iedereen gaat van die hoop uit, 

dat is universeel, dat is menselijk, dat is wie we zijn. Zelfs als je dokter bent en weet 

wat de wetenschap zelf weet, ga je van die hoop uit. Dus ook ik.“  

 

Waar komt die hoop vandaan? 

“De hoop zit in het leven zelf. Er is altijd een elan vitale, een wezenlijkheid van 

leven. Dat is een fundamenteel geloof in de mens, al mag je dat van mij ook 
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goddelijk noemen. De filosoof Levinas zei: ‘God verschijnt in de ogen van de 

lijdende medemens naar wie ik opkijk.’ In die ogen verschijnt de mens én God. In 

de ogen van de ander verschijnt dat wat voorbij het begrijpen gaat: het mystieke, 

het niet zichtbare, het oneindig mooie, het mysterie, het spirituele en het religieuze. 

Dat verschijnt niet boven in de wolken, maar in de lijdende medemens. Hoewel 

Levinas een jood was, is dit natuurlijk ook een christelijk perspectief.” 

 

De grond van het bestaan is zorgzaam met elkaar omgaan, aldus Dirk de Wachter. 

 

Bronnen:  

➢ “Vertroostingen” gewone woorden van Dirk de Wachter Lanno Campus 2022 

➢ Brainwash Special: Donderdagen met Dirk De Wachter  

➢ Pausetalk Dirk de Wachter 2020 

➢ EO Vallen en Opstaan 2019 

 

Dit artikel over Dirk de Wachter is een alternatief daar het interview met een 

gemeentelid ditmaal niet door kon gaan. 

 

 Ina Braber 
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Diaconie 
Resultaten periode november 2022 tot en met februari 2023 

  

 

Collecte 5 maart 2023: werelddiaconaat: Ghana 

Samen in actie met Ghana. 

Ghana: kerk in een land met grote tegenstellingen tussen 

noord en zuid. 

Kom in actie voor Ghana, de rijzende ster van Afrika. 

Waar kerken en inwoners in het noorden nog hard moeten ploeteren om vooruit te 

komen. Kom samen met Ghanezen in actie om kinderarbeid te stoppen, om 

vrouwen toegang te bieden tot de wereldmarkt, om energieke jongeren een 

toekomst in Ghana te laten opbouwen, om christenen en moslims hun problemen 

samen te laten aanpakken. Kom in actie zodat men de bijbel kan lezen in eigen taal 

geleid door inspirerende voorgangers. 

 

Collecte 2 april: Nederland speelt sirkelslag 

Oorspronkelijk zouden we deze collecte in februari 

houden. Maar de aardbeving in Turkije en Syrië had toen 

een grotere urgentie. In het kort: 

Sirkelslag is het grootste en spannendste interactieve spel 

tussen kindergroepen en jeugdgroepen uit protestantse 

gemeenten in heel Nederland.  

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. 

 

  

•  20 november 2022 Hospice € 74.25 

•  Kerst 2022 Voedselpakketten Leger des Heils 

De diaconie heeft het bedrag 

aangevuld en in totaal 15 pakketten 

gesubsidieerd. 

€ 249.05 

•  8 januari 2023 Artsen zonder grenzen € 55.65 

•  12 februari 2023 Kerk in Aktie, aardbeving Syrië 

Niet alleen tijdens de collecte in de 

kerk, maar ook via de bank kwamen 

giften binnen. 

Het totaal heeft de diaconie 

verdubbeld. 

€ 460.00 
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Collecte 7 mei: Wilde Ganzen 

Elk jaar collecteren we wel een keer voor de Wilde Ganzen. 

Omdat hun doelstelling ons zo aanspreekt. 

Wilde Ganzen zet zich al 65 jaar in voor een wereld zonder 

armoede. En dat doen ze niet alleen. Overal ter wereld zorgen 

mensen voor verandering door de handen uit de mouwen te 

steken. Met kleine, slimme projecten zorgen ondernemers in 

hun eigen buurten voor verandering en vooruitgang. 

Deze initiatieven worden opgezet door lokale aanpakkers samen met Nederlandse 

stichtingen. Wilde Ganzen ondersteunt deze samenwerkingen met kennis, een sterk 

netwerk en geld. Zo helpen ze aanpakkers die aan de slag gaan om hun buurt vooruit 

te helpen met de aanleg van sociale voorzieningen. Van schoon drinkwater tot 

inclusief onderwijs. En van medische zorg tot financiële onafhankelijkheid. 

 

Verantwoording collectes en giften 
In de periode van november 2022 tot en met 12 februari 2023 

 

Eindejaarscollecte 2022 en kerkbalans 2023 
De opbrengst van de eindejaarscollecte was € 2.575 en in het kader van Kerkbalans 

2023 werd een bedrag aan vrijwillige bijdragen door onze gemeenteleden toegezegd 

van € 16.675. 

Beide bedragen stemmen tot vreugde en daarom hartelijk dank aan allen die hieraan 

hebben bijgedragen. 

 

De kerkrentmeesters. 

 

 

  

•  Kerkrentmeesters 

 

: € 850,25 

•  Verjaardagsfonds 

 

: € 20,00 
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Kerk voor JONG en OUD 
Als we ’s zondags om ons heen kijken lijkt deze titel niet te passen bij onze 

gemeente. Toch zijn wij allen verbonden met de jongere generaties, heel direct via 

kinderen, misschien kleinkinderen of op een andere wijze komen wij in aanraking 

met de leefwereld van jongeren. Daarom is het wellicht interessant om te lezen hoe 

in een totaal andere omgeving de kerk een plek probeert te zijn waar ook de jongere 

generatie kwetsbaar mag zijn. In de nieuwsbrief van de Vereniging voor Vrijzinnige 

Protestanten lezen wij dit verhaal van Rachelle van Andel, met haar 31 jaar zelf nog 

jong. Zij is onlangs begonnen als predikant van de vrijzinnige gemeente Vrijburg 

in Amsterdam. Daar richt zij zich vooral op jeugd en jongeren. 

 

 
 

De kerk is de plek waar je kwetsbaar mag zijn en uitgedaagd wordt, zo meent 

predikant Rachelle van Andel. Dat geldt niet alleen voor mensen die al jaren in de 

kerk komen, maar ook voor de jongere generatie. In een interview met ‘Kerk in 

Mokum’, het tijdschrift van de protestantse gemeente Amsterdam, vertelt zij wat zij 

in de komende jaren wil doen. Het zal soms lastig worden om de jeugd bij de kerk 

te betrekken, maar, zo zegt zij: “We kunnen elkaar uitdagen om met elkaar te zoeken 

naar wat goed leven is. Dan heb je het over waarden als: liefde, compassie, 

nabijheid, erkenning, respect, vertrouwen. Die waarden delen we met elkaar, maar 

de manier waarop we ze invullen is voor de verschillende generaties anders. 

Generaties boven mij moesten zich losmaken van kerkvormen die beknellend 

waren, generaties na mij weten niet meer wat een kerk is. Iedere generatie heeft zijn 

uitdagingen en toch zullen we moeten zoeken naar hoe we samenleven en meeleven 

met elkaar. We hebben elkaar zo nodig. De kerk kan daar, als zij wil luisteren naar 

de noden van deze tijd, een belangrijke rol in spelen. De kern van een 

geloofsgemeenschap is, vind ik, om elkaar tevoorschijn te halen. Met elkaar huilen, 

elkaar dragen, het met elkaar uithouden. Dat is soms best complex en het vergt tijd. 

De voedingsbodem van wie we zijn, vraagt om constante bewatering en goede 

voeding. Die voeding is geen fastfood. Als dat geen mooie boodschap is voor jong 

en oud is …”. 

 

 Ben Hoexum 
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Het verhaal van de regenboog. 
Een Indiase legende. 

 

Op zekere dag, lang geleden, ontstond er 

ruzie tussen de kleuren hier op aarde.  

Ze kwamen bij elkaar in een grote 

vergadering, waarin elke kleur begon op te 

scheppen dat hij de beste, de belangrijkste, 

de nuttigste was. 

GROEN sprak: “Het is wel duidelijk dat ik de voornaamste ben. Ik ben het teken 

van leven en hoop. Ik werd gekozen als kleur van het gras, bomen, struiken en 

bladeren. Zonder mij zouden alle dieren sterven. Kijk rond op het land en je zult 

mijn grootheid zien.” 

BLAUW viel haar in de rede: “Jij denkt alleen maar aan de aarde, maar kijk toch 

eens naar de lucht en de zee. Water is de oorsprong van alle leven. Het wordt door 

de wolken omhoog getrokken door de blauwe zee. De lucht geeft ruimte en vrede 

en rust. Zonder mijn vrede zouden jullie niets anders zijn dan een stelletje 

druktemakers.” 

GEEL grinnikte : “ Jullie zijn allemaal zo serieus. Ik breng gelach, vrolijkheid en 

warmte in de wereld. De zon is geel, de maan is geel, de sterren zijn geel. Iedere 

keer als je naar een zonnebloem kijkt, wordt de wereld een grote glimlach. Zonder 

mij zou er geen plezier zijn.” 

Hierna begon ORANJE de loftrompet over zichzelf te steken. 

“Ik ben de kleur van gezondheid en kracht. Ik mag dan misschien wel zeldzaam 

zijn, maar ik ben kostbaar. Want ik verzorg de innerlijke behoeften van de mens. Ik 

ben de belangrijkste bron van gezondheid. Denk maar eens aan de wortels en de 

pompoenen, de sinaasappels, de mango’s en de papaja’s. Ik hang niet de hele dag 

overal rond. Maar als ik de hemel kleur bij zonsopgang of zonsondergang, 

dan is mijn schoonheid zo overweldigend dat niemand meer aandacht aan iets 

anders schenken kan.” 

ROOD hield het niet langer uit. Hij schreeuwde : “Ik ben de heerser over jullie 

allemaal. Het levensbloed. Ik ben de kleur van gevaar en dapperheid. Ik ben bereid 

te vechten voor een goede zaak. Ik breng vuur in het bloed. Zonder mij zou de aarde 

even leeg zijn als de maan. Ik ben de kleur van hartstocht en van liefde. De kleur 

van papavers en rode rozen.” 

PURPER rees op in volle waardigheid. Hij was heel groot en sprak heel plechtig. 

”Ik ben de kleur van koningschap en macht. Vorsten, koningen en bisschoppen 

hebben mij als kleur gekozen, want ik ben het teken van waardigheid en wijsheid.” 

Zo gingen de kleuren door met hun opschepperij; ieder in de overtuiging dat hij zelf 

de beste was.  

Hun ruzie werd luider en luider. 
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Plotseling werden ze opgeschrikt door een stralende witte bliksemflits. De donder 

dreunde en de regen stroomde meedogenloos neer. De kleuren bogen zich angstig 

naar de grond en kropen dicht bij elkaar op de grond naar steun. 

Toen sprak de REGEN : “Dwaze kleuren! Waarom vechten jullie onder elkaar? 

Overheers elkaar niet. Ieder van jullie is belangrijk, gemaakt voor een ander doel, 

verschillend en uniek. Elkaar heb je nodig, reik elkaar de hand, want zonder elkaar 

kun je niet, en verschraal je.”  

En zo staat aan de hemel de regenboog als uitnodiging om elkaar te waarderen, te 

helpen en in onderling respect te leven. 

Als teken van hoop voor morgen. 

 
Bron onbekend. 

 

 

Sam`s kledinginzameling 2023 
 

Ook dit jaar doet onze Vrijzinnige Gemeente weer mee met de 

kledingactie. Op maandag 27 maart a.s. kunt u alles weer de 

hele dag bij mij inleveren. Dit keer is de actie speciaal ten 

behoeve van betere zorg voor moeder en kind in Ethiopië. 

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 artikelen kunnen we weer heel veel mensen ondersteunen.  

We rekenen op u. 

 

Corrie Goudswaard  

Sloestraat 48  

Zierikzee  

Tel. 414067 

 

 

TEGELTJES WIJSHEID 
 

Van de kalender Tegeltjeswijsheid.  

 

“Pas wanneer je leert te luisteren om te begrijpen”, 
in plaats van te luisteren om te reageren, ontstaat er echt 

contact. 
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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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Tekst op een gevel in Cochem, Duitsland 
 

Als je op vakantie je ogen goed de kost geeft, kom je soms prachtige dingen tegen. 

Onderstaande tekst (vrij vertaald) staat op een gevel op een huis in Cochem, 

Duitsland. 
 

Heer, maak aan de overvloed grenzen, 

En laat de grenzen overvloedig worden. 

Laat mensen geen vals geld maken 

En het geld geen valse mensen. 

Laat echtgenotes niet het laatste woord hebben 

En herinner echtgenoten aan het eerste . 

Schenk onze vrienden meer waarheid 

En de waarheid meer vrienden. 

Geef degenen die regeren een beter Duitsland 

En Duitsland een betere regering. 

En Heer, zorg er voor dat we allemaal in de hemel komen, 

Maar….graag niet meteen!!! 
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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 

eind mei/begin juni zal verschijnen. 

Daarom verzoeken wij u om uw kopij uiterlijk zaterdag 13 mei 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. 
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