De Schakel
Kerkblad Protestantse Gemeente
Philippine - Sas van Gent - Sluiskil

November 2016

jaargang 45 nr: 10

Kerkenraad
Predikant: ds. A.M. van Andel annemarievanandel@gmail.com
Blauwvoetstraat 32 8310 Brugge-Assebroek België Tel. 06-23850554
Tel. 003250355084
Scriba: Steven van Harn.
steven.van.harn@pandora.be
Isabellahaven 2 4553 PD Philippine
Tel. 0115-491863

Kerkgebouwen
Philippine: Koningin Emmastraat 7
Sluiskil: Louisastraat 43

Tel. 0115-491530
Tel. 0115-471683

Administratie Kerkbeheer
Joke Zegers Rentmeesterstraat 7
4541 EM Sluiskil
Tel. 0115-472679
Bankrekening: NL37 ABNA 0481542620
t.n.v. Protestantse gemeente Phil/SvG/Sl. te Sluiskil

Administratie Diaconie

Ina Verpoorten, Zandstraat 237
4553 NK Philippine
Tel. 0115-492040
Bankrekening: NL61 ABNA 0481517162
t.n.v. Diaconie Protestantse gemeente Phil/SvG/Sl.

Kerncontacten
Coördinatie: Harry van Quekelberghe Poelstraat 16
4551 BP Sas van Gent.
Tel. 0115-452346
Philippine: Dick van Nes Braakmanweg 1
4553 NH Philippine.
Tel. 0115-491366
Sas van Gent: Geertje de Die Buitenweg 1
4551 AA Sas van Gent.
Tel. 0115-451235
Sluiskil: Fia Neijt– de Blaey Albertpolderstraat 32
4541 BH Sluiskil.
Tel. 0115-471919
De kerncontacten zijn het centrale aanspreekpunt in de kernen
o.a. voor informatie en voor vervoer.
Zij coördineren binnen het netwerk van uitvoerend vrijwilligerswerk.
Website adres; www.protestantsegemeente.nl

Redactie Schakel
Henny Wille Philippine, Arno Dieleman , Adri de Bruijne Sluiskil

Kopij inleveradres,

2

redactieschakel@zeelandnet.nl

Erediensten

November
Zondag

6 Philippine

10.00 uur
ds. J. de Beun

Zondag

Zondag

Zondag

13 Sas van Gent de Redoute
ds. M.Vermet

10.00 uur

20 Sluiskil
oogstdienst
10.00 uur
m.m.v. Gemengd Koor Jubilate Deo uit Axel
ds. A.M. van Andel
27 Philippine 1e Advent
ds. E.Maassen

10.00 uur

December
Zondag
4
Philippine 2e Advent
10.00 uur
inzegening van het huwelijk van Bart Kindt en Margriet Rous
ds. A.M. van Andel
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Semper Reformanda
Maandag 31 oktober begon het Herdenkingsjaar 500 jaar
Reformatie. Een jaar dus voor de magische datum van 31
oktober 2017.
Dat is de dag waarop het 500 jaar geleden zou zijn dat Maarten
Luther zijn 95 stellingen op de deur van de Slotkapel te
Wittenberg, Duitsland, zou hebben getimmerd.
Over het feit of hij het echt gedaan heeft op die dag en op die
plaats is discussie.
Niettemin is de datum van 31 oktober 1517 de geschiedenis
ingegaan als markeringspunt van het begin van de Reformatie.
Reformatie betekent Hervorming, vernieuwing.
Dat was ook de inzet van Maarten Luther.
Hij wilde geen kerksplitsing.
Zijn inzet en zijn denken was erop gericht om de kerk te
hervormen. Bekend is zijn kritiek op de Aflaathandel.
Die handel hield in dat je door de aanschaf van een document
voor geld, veel geld soms, een aflaat ofwel kwijtschelding kon
krijgen van je zonden en schulden tegenover God en Hij je wat
sneller genadig zou zijn in het Hiernamaals.
In feite stelde Luther in de kritiek op deze handel de kritische
vraag: komt het de kerk en de geestelijke leiding van de kerk toe
macht en gezag te hebben over het heil dat God de mensen wil
toedelen, zijn genade en liefde? Nee, zei Maarten Luther, dat
gezag komt alleen God zelf toe.
Een belangrijke vraag in zijn denken is daarom: hoe kan ik dan
wel weten of God mij genadig is en mij doet delen in zijn liefde.
Het antwoord dat hij op die vraag vond, geïnspireerd door
Romeinen 1: 17, is: door geloof alleen.
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In onze geseculariseerde tijd zeggen wij ongeveer hetzelfde als we
zeggen: als je fiducie hebt in de woorden van God, dan moet je ze
niet alleen willen horen maar ook willen doen.
In de verbondenheid met elkaar in kerk en samenleving kan dat je
de ervaring geven van de liefde van God, die je delend met elkaar
als een weldaad mag ontvangen en ondergaan.
Er zou meer te zeggen zijn.
Bijvoorbeeld over de tijd waarin Luther leefde.
Een tijd die woelde om verandering, een tijd waarin vele anderen
hebben bijgedragen aan vernieuwend denken.
Maar belangrijk lijkt me ook de vraag: hoe ziet men terug op de
Reformatie? En dat is met spijt.
Er zijn in de hitte van het conflict van die dagen dingen gezegd en
gedaan waar men nu wederzijds spijt over betuigt.
Één van de voornemens van de kerken van de oecumene is
daarom:
“Protestanten en Rooms Katholieken moeten altijd beginnen vanuit
het perspectief van eenheid en niet vanuit het gezichtspunt van
verdeeldheid, om datgene wat ze gemeen hebben te versterken,
ook al zijn de verschillen gemakkelijker te zien en te ervaren.”

(in: Van Conflict naar Gemeenschap, rapport met het oog op de
herdenking opgesteld door de Lutherse en Rooms Katholieke
commissie van eenheid en onderschreven door de Protestantse
Kerk in Nederland)
Dat is een belangrijke uitspraak.
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Hier wordt een beroep gedaan op de eenheid en onderlinge verbondenheid van kerken en christenen in Jezus’ Naam.
Die eenheid en verbondenheid van allen die zich met zijn Naam
verbinden is fundamenteel en sticht zijn gemeenschap in deze wereld.
Er zullen tussen kerken en christenen onderling altijd ook verschillen in inzicht blijven.
Dat is onvermijdelijk en eigen aan een kerk en een christenzijn dat
bij de tijd wil blijven.
Telkens weer zich veranderend en vernieuwend door de eeuwen
heen.
Het is een proces dat -hopelijk- nooit stopt.
Maar in het voornemen van de kerken van de oecumene roept
men op om de verschillen in inzicht te overdenken en te bespreken in het vertrouwen dat men ondanks de verschillen ten diepste
verbonden is en blijft met elkaar in het getuigenis van de Ene.
En Jezus bidt daarvoor: ‘Dat zij allen één zijn’ (Johannes 17: 11).
Verbonden met elkaar, ondanks onderlinge verschillen in inzicht,
in de Ene en in de ene heilige algemene Kerk in deze wereld.

Hartelijke groet, Annemarie van Andel
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Meeleven
Ook in deze aflevering van de Schakel zullen we ‘Het Levenslied’
moeten missen.
De schrijver van deze rubriek, dhr. Harry van Quekelberghe, bereidt zich voor op een heupoperatie.
Hij ziet die met enig optimisme tegemoet in de hoop dat hij daarna verlost zal zijn van hevige pijn die hem ernstig hindert in zijn
dagelijkse bezigheden. Harry, al het goede en van harte beterschap.
Ook andere gemeenteleden bevelen we van harte aan in uw gedachten en gebeden.
Enkelen van hen noemen we hier bij name.
Mw. Heleen Vink, Sas van Gent, heeft helaas veel tegenslagen
moeten incasseren.
Ze is nu betrokken bij een behandeltraject in het Erasmus ziekenhuis in Rotterdam.
Het is uiterst onzeker wat de uitslag hiervan zal zijn.
Heleen en ook haar echtgenoot Paul zijn dit traject moedig ingegaan.
En met hen hopen wij op Licht op hun pad.
Mw. Cora Wasterval, Hoek, is helaas niet in staat om zelf erop uit
te gaan.
Maar ze stelt het zeer op prijs als er iemand langs komt.
Het is wel praktisch om tevoren even telefonisch af te spreken.
Zo is het ook voor mw. Hofman, Sluiskil.
Haar herstel vordert helaas traag zodat ze nog niet veel kan ondernemen.
Maar een bezoekje en een persoonlijk gesprek vindt ze fijn.
Mw. Dekker, Sluiskil, onderging in oktober opnieuw een operatie
waarvan ze nu bezig is te herstellen.
We hopen met haar dat deze ingreep goede resultaten zal bieden.
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Dhr. Wolfert, Hoek, werd onlangs aan zijn knie geopereerd.
Een operatie die al langere tijd uitstond.
Fijn dat dat nu achter de rug is en uitgezien kan worden naar herstel en hopelijk weer wat herstelde mobiliteit.
Dhr. Golverdingen, Sluiskil, ontving na een medisch onderzoek in
oktober goed nieuws.
Zonder bijkomende zorgen mocht hij weer naar huis.
We wensen alle genoemde en ongenoemde gemeenteleden die
ziek zijn of wie het niet gaat zoals men dat hoopt al het goede en
van harte beterschap.
Ter afsluiting een gebed van Sytze de Vries (Liedboek blz. 1372)
Wanneer wij moeten gaan
langs de grenzen van het leven,
waar ziekte ons klein maakt,
onzeker en afhankelijk,
laat ons leven dan niet verlopen in de angst.
Als leven pijnlijk wordt,
het broze lichaam vervalt:
laat er een omarming blijven
die ons draagt.
Laten er mensen zijn
die ons vasthouden;
doe zelf uw Naam eer aan
en laat U vinden
als wij U zoeken.
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Amen.

Thema-Koffieochtend
Dinsdag 15 november gaan de deelnemers van de ThemaKoffieochtend en eventuele andere belangstellenden op bezoek in
de synagoge te Middelburg.
We worden er om 10.30 uur verwacht. Mw. Heleen Pasma zal een
rondleiding geven in de Sjoel en spreken over specifieke onderdelen van de eredienst. Kosten van dit bezoek bedragen ca. € 7,50
pp.
Aansluitend gaan we te voet naar Brasserie Eiggenwijzz om aldaar
een boterhammetje te eten.
Dit is een bijzondere eetgelegenheid opgericht om o.a. een veilige
werkomgeving te bieden aan mensen met een verstandelijke beperking
De reis naar Middelburg zal plaatsvinden met eigen vervoer en
meerijden met elkaar.
We verzamelen op het Busstation te Terneuzen en vertrekken om
ca. 9.30 uur.
Hebt u belangstelling om mee te gaan? Graag even een berichtje
aan ds. Annemarie van Andel.
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Vijf imperatieven
Het rapport Van Conflict naar Gemeenschap sluit af met vijf imperatieven, vijf ‘musts’ dus, waartoe de kerken zich verplichten te
houden in hun gesprekken over onderlinge geschillen en verschillen:
1. Protestanten en Rooms Katholieken moeten altijd beginnen
vanuit het perspectief van eenheid en niet vanuit het gezichtspunt
van verdeeldheid, om datgene wat ze gemeen hebben te versterken, ook al zijn de verschillen gemakkelijker te zien en te ervaren.
2. Protestanten en Rooms Katholieken moeten zich voortdurend
laten transformeren door de ontmoeting met de ander en door
het wederzijds getuigenis van het geloof.
3. Protestanten en Rooms Katholieken moeten weer naar zichtbare eenheid streven, samen in concrete stappen uitwerken wat
dit met zich brengt en voortdurend dit doel voor ogen hebben.
4. Protestanten en Rooms Katholieken moeten samen de kracht
van het evangelie van Jezus Christus herontdekken voor onze
tijd.
5. Protestanten en Rooms Katholieken moeten samen getuigen
van God’s genade in verkondiging en dienst aan de wereld.
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Dichter Jan Wit schreef in de jaren ’60 van de vorige eeuw in
opdracht van de liedboekcommissie ter voorbereiding van het
‘rode’ liedboek een nieuw Hervormingslied.
In het huidige liedboek is het lied 723.
Hij zegt daarover:

“Ik hoop dat het mij gelukt is de intenties van de 16 e eeuwse
Reformatie tot uitdrukking te brengen en toch enigszins meer in
verzoenende geest een lied te maken dat zelfs door roomskatholieken zou kunnen worden meegezongen.
“O Heer, uw onweerstaanbaar woord
drijft rusteloos de eeuwen voort
wat mensen ook verzinnen.
En waar de weg onvindbaar scheen
mochten wij door geloof alleen
de tocht opnieuw beginnen.
Gij hebt de vaderen bevrijd
en uit het diensthuis uitgeleid
naar ’t land van melk en honing.
Hervorm, herschep ook ons geslacht,
opdat het door de wereldnacht
de weg vindt naar uw woning.” (lied 723: 2)

Mijn vriend pastor Naastepad heeft het inderdaad met zijn parochie gezongen.” Het 2e couplet van dit lied is bovenstaand afgedrukt.
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EXTRA diaconale collecte zondag 6 november
Najaarszendingsweek
Werken aan vrede en verzoening in Colombia
De Colombiaanse bevolking snakt naar vrede en rust.
Ondanks
tekenen van hoop lijden mensen al zestig jaar onder de burgeroorlog.
Namens Kerk in Actie werkt uitgezonden medewerker
Inge Landman mee aan het project ‘Geloven in verzoening’ van
de Mennonietenkerk (IMCOL).
Mensen die dagelijks te maken hebben met angst en onrecht,
bestuderen bijbelteksten rond gerechtigheid, waarheid en
vergeving.
Wat betekenen deze teksten in hun leven?
Door te praten over wat ze meemaken, over relaties en over hun
samenleving vol onderdrukking en geweld, kunnen ze een
duidelijk standpunt bepalen.
Op zondag 6 november collecteren we voor het zendingswerk
van Kerk in Actie, zoals het werk van Inge Landman en IMCOL in
Colombia.
Geeft u ook?
U kunt uw bijdrage ook overmaken op NL 89ABNA0457457457
t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. Najaarszendingsweek.
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Zondag 20 november
Dit is de laatste zondag van het kerkelijk jaar.
De dienst zal in het teken staan van de Dank voor Gewas en
Arbeid.
De diaconie heeft voorbereidingen getroffen voor de enveloppenactie.
Een mooi jaarlijks terugkerende actie om materieel uitdrukking te
geven aan onze dank.
Over de bestemming van de actie leest u elders in deze editie van
de Schakel. Van harte aanbevolen!
De dienst zal mede een speciaal tintje krijgen door de medewerking van Gemengd Koor Jubilate Deo uit Axel.
Het koor telt ca. 30 leden en heeft een uitgebreid repertoire.
Meestal draagt men bij aan Rooms Katholieke vieringen,
bijvoorbeeld van de Elisabethparochie.
Daarnaast luistert het koor op uitnodiging ook andere vieringen op,
zoals de Zonnebloem- KBO- verzorgingstehuizen- Zorgzaam
ziekenhuis “de Honte” etc.
Het zal voor het koor een bijzondere ervaring zijn om nu
medewerking te verlenen aan een Protestantse kerkdienst.
Dat zij bij ons te gast willen zijn, hebben we te danken aan Jan en
Antonia Labruyère, leden van dit koor.
Jubilate Deo: Juich voor God!
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Jaardoel diaconie.

Zoals bekend is het jaardoel van de diaconie het Rooseveltpaviljoen op Nieuw Hydepark te Doorn.
In het Rooseveltpaviljoen worden bijna het hele jaar vakantieweken georganiseerd. Zowel door het vakantieburo als door verschillende werkgroepen, zoals de werkgroep uit de provincie Zeeland.
Het Rooseveltpaviljoen voldoet zo aan de behoefte om vakanties te
bieden voor mensen met een lichamelijke of geestelijke beperking.
Er worden weken georganiseerd speciaal voor echtparen die om
een of andere reden niet meer samenwonen. Ook is er een speciale muziekweek voor gasten die veel met muziek doen. En een
creatieve week voor gasten die graag samen creatief bezig zijn.
Ook worden er tijdens de weken uitstapjes gemaakt naar o.a. de
dierentuin, de Keukenhof en verschillende musea.

Zoals u ziet wordt er van alles aan gedaan om het de gasten naar
de zin te maken.
Dit wordt mede mogelijk gemaakt door de vele vrijwilligers die er
jaarlijks komen.
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En door diaconieën die giften geven of de week voor gasten te
betalen die hiervoor zelf geen mogelijkheid hebben.
Zo vertelde een gast: “Ik heb genoten van de verzorging en de
liefdevolle aandacht van vrijwilligers. De sfeer was goed en de
kerkdienst waardevol”.

We hopen als diaconie dat u wilt helpen om dit belangrijke werk
mogelijk te maken door uw bijdrage aan de collecte voor het
jaardoel.
Mocht u interesse hebben of denken in aanmerking te komen voor
een weekje vakantie in het Rooseveltpaviljoen dan kunt u altijd
contact opnemen met iemand van de diaconie.
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Wat doet de diaconie eigenlijk ?
Voor een aantal mensen onder u een misschien een onverwachte
vraag. De diaconie is al van oudsher een constante aanwezige in
de kerk.
Vanuit het verleden was de armen- en ziekenzorg een hoofdtaak
van Diakenen.
Net als deze taak toebehoorde aan de kloosterorden in de katholieke kerk.
In de tijd, waarin we nu leven, is de taak van de diaconie niet wezenlijk veranderd.
In ons beleidsplan staat, dat de diaconie namens de gemeente geroepen is tot de dienst van barmhartigheid en gerechtigheid in de
wereld.
De diaconie streeft ernaar dat de mensen minder snel uit de boot
vallen en streeft ook naar goede voorzieningen voor iedereen.
De kerk steunt zo tal van mensen, wereldwijd en in Nederland, die
in kwetsbare omstandigheden leven.
Wereldwijd werkt de kerk aan hulpverlening en een rechtvaardige
en duurzame samenleving.
Elke zondag wordt er in onze kerk gecollecteerd voor de diaconie.
We geven allemaal geld om het bovenstaande te bewerkstelligen.
Dat is de zichtbare kant van de diaconie.
Sinds enkele jaren hebben we een jaardoel gekozen, om door het
hele jaar heen voor één project geld in te zamelen.
De bedoeling daarvan is, om als gemeente meer betrokken te raken bij het diaconale werk.
Maar geld alleen is niet voldoende om onze medemens te steunen.
In wezen is de kerk, en ook onze gemeente, een diaconale gemeenschap.
Niet alleen voor haarzelf, maar ook voor de mensen, die op haar
pad komen.
In onze eigen gemeente kennen wij mensen, die problemen ervaren rond werk en geld, met armoede als gevolg.
Ook in onze eigen gemeente zijn mensen, die kwetsbaar zijn of
eenzaam.
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Als gemeenteleden willen we hen zien en bijstaan. Ook dat is diaconaal samenleven.
Het aandacht geven aan mensen, die dat nodig hebben , ook al
vragen zij er zelf niet om.
Veel leden van onze gemeente brengen dit elke dag in de praktijk:
omzien naar elkaar en er zijn als het nodig is.
Samen nemen wij de verantwoordelijkheid voor de samenleving,
om met elkaar de liefde van God te delen.
Ons college van diakenen is klein, vier leden op dit moment.
Volgend jaar zullen we Ina Verpoorten moeten missen.
Na zich vele jaren te hebben ingezet, gaat ze een stapje terug
doen.
Wij zijn haar heel dankbaar voor al het werk, dat zij heeft gedaan
voor onze gemeente.
Zij heeft de financiële zaken van de diaconie op voortreffelijke wijze onder haar hoede gehad.
Nu gaan we de taken herverdelen.
Het zou geweldig zijn, als u ons college wil komen versterken.
We zullen in de komende periode een aantal van u persoonlijk vragen om met ons mee te doen.
Kom gerust naar één van ons toe als u meer wilt weten over ons
werk in de kerk.
De diaconie

17

Hartenactie voor de kinderen in Pakistan
De actie Kinderen in de Knel, die elk jaar met kerst het collectedoel van KerkinActie is, is dit jaar gericht op kinderen met een
handicap in Pakistan.
Om meer dan alleen geld in te zamelen is een mooie initiatief bedacht. Het idee is om een hart te maken, die zichtbaar onze verbondenheid en betrokkenheid toont.
Dit jaar vraagt KerkinActie aan de gemeenten een hart te maken.
Figuurzagen, breien, haken , naaien. Alles is toegestaan. Een mooi
idee om dat samen in uw gemeente te doen.
Stuur of breng uw harten naar KerkinActie en wij sturen ze op
naar kinderen Pakistan.
In Nederland wil KerkinActie de harten aan vluchtelingenkinderen
uitdelen. We willen de kinderen in de AZC’s zo een hart onder de
riem steken.
Brei, figuurzaag, haak een hart voor de kinderen en stuur ze op ,
samen met een mooie kerstboodschap vóór 9 januari.
De diaconie zorgt ervoor, dat de harten op de juiste plaats komen.
KerkinActie
Tav Daniëlle van Drongelen
Antwoordnummer 4056
3500 VB Utrecht
Kijk op onze Pinterest account voor harten ideeën.
www.pinterest.com/kerkinactie
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Zondag 4 december
Het gebeurt niet vaak dat de inzegening van een huwelijk plaatsvindt in het midden van de gemeente tijdens de zondagse kerkdienst.
Maar we mogen ons erin verheugen dat het zo zal gaan in de
dienst van de 2e Advent. Margriet Rous en Bart Kindt, op 16 september jl.
in Katwijk met elkaar getrouwd, vroegen toen reeds de inzegening
van hun huwelijk aan in onze gemeente.
De kerkenraad heeft daar van harte mee ingestemd en met hen
gemeend dat het mooi en goed zou zijn om dit in een ‘reguliere’
kerkdienst te laten plaatsvinden.
De keuze viel op 4 december, de 2e zondag van Advent.
Dit wordt een feestelijke Adventsdienst.
Laten we bruiloftsgangers zijn!
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Kerstpakkettenactie Gezamenlijke kerken
Ook in 2016 organiseren de gezamenlijke kerken in de Kanaalzone
(onder de naam “Interkerkelijk Diaconaal Overleg”) weer een
kerstpakkettenactie.
De adreslijsten voor de pakketten, ontvangen wij van: Aan-Z, Budget Support, Zeeuwse Gronden en niet te vergeten, de deelnemende kerken.
Nog steeds is er een grote groep mensen die het financieel moeilijk hebben en een pakket goed kunnen gebruiken.
Met elkaar kunnen we er voor zorgen dat het ook voor deze mensen een beetje Kerst wordt.
In 2015 hebben we meer dan 400 pakketten kunnen uitreiken.
Naast de financiële bijdrage van de kerken hebben we ook van diverse particuliere kerkleden een bijdrage ontvangen.
Nogmaals onze hartelijke dank hier voor. Geweldig dat dit zo kan,
want zonder deze steun waren we niet in staat geweest aan alle
aanvragen te voldoen.!!!!
Lijkt het u leuk om één of meerdere pakketten voor uw rekening te
nemen?
Een pakket kost ca € 22,50.
Mogen we, ook dit jaar, weer op u rekenen?
U kunt uw bijdrage storten op:
NL11RABO 0306 157 659
t.a.v. Diaconie inz. IDO
o.v.v. kerstpakkettenactie 2016
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Kaas soep
Machtige soepen: in de tijd van Luther ook als warm ontbijt
Ingrediënten voor 10 personen
1 kg knollen (wortel, pastinaak, peterseliewortel)
100 g boter
1 l groentebouillon
2 takjes tijm, 2 kruidnagels
Zout, peper
1 kaneelstokje
150 g geraspte belegen kaas
1 l wit druivensap
5 eigeel,
geklutst Nootmuskaat
De in blokjes gesneden knollen in de boter stoven. De bouillon erbij gieten en ongeveer 15 minuten koken. Met tijm, zout en peper
kruiden. Als de knollen gaar zijn de kaas, kruiden en het druivensap toevoegen, evenals de geklutste eierdooiers. De soep nog een
keer kort opwarmen, maar niet laten koken. Direct serveren met
dikke plakken brood.
Tafelpraat
Luther had bijna een psychologische (het woord bestond nog niet)
interesse. Zijn observaties van het menselijke bedrijf zijn opmerkelijk en prikkelend. Maar als het om de kerk gaat is hij heel duidelijk. Het grote tegoed van het ‘wij’ van de kerk ligt niet in allerlei
leuke gemeentegevoelens, events en andere bijzaken, maar in het
vasthouden van het geloof. Voor God is de kerk heilig en smetteloos, voor de wereld is zij belachelijk, bespuugd, in puin en verbrijzeld – als Christus.
Kaas soep en Tafelpraat overgenomen uit: ‘Amuse’, zing, kijk, eet,
praat en reis met Luther.
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Administratie
Verhuisd
Dhr. C.J. Dieleman
van: Schepenenstraat 14, 4541EJ Sluiskil
naar: Wilgenlaan 13, 4353AM Serooskerke (Walcheren)
Mevr. M.P. Hemelsoet - Kotvis
van: Canadalaan 59, 4551AK Sas van Gent
naar: Rijsenburg 66, 4551HS Sas van Gent

September 2016
Collecten
Kerkdiensten
Extra collecte Jeugdwerk
Extra collecte Vredesweek
Oud papier augustus 2016

€ 202,76
€ 66,40
€ 97,40
€ 471,90

Vrijwillige bijdrage 2016
Toezeggingen
Ontvangen
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€ 36.037,00
€ 26.787,97

Crèche en kindernevendienst
Elke Zondag m.u.v. zomervakantie en de zondag na kerst
Info crèche Sluiskil Marleen Dieleman tel:0115-471385
Info crèche Philippine Ina Verpoorten tel:0115-492040
Kindernevendienst Joke Zegers

tel:0115-472679

Kindernevendienst Ina Verpoorten

tel:0115-492040

Inleveren copy schakel:
Copy voor de volgende schakel Voor 23 november 2016
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Adressen ziekenhuizen en verpleeghuizen
Als u een kaart wilt sturen naar iemand die in een ziekenhuis of verpleeghuis is
opgenomen, komt dat er vaak niet van omdat u het juiste adres niet weet.
We helpen u daarbij door hieronder een lijst op te nemen met postadressen van
inrichtingen waarin onze zieken vaak liggen.
Weet u ook nog het kamernummer en/of de afdeling waar de patiënt ligt, dan is
vermelding daarvan handig, maar niet noodzakelijk.
Wel graag de namen noteren met de juiste voorletters en bij vrouwen zo
mogelijk de meisjesnaam erbij.
Ook is het handig om bij vaak voorkomende namen achter de naam tussen
haakjes de woonplaats te vermelden.

De adressen zijn:
Zorgsaam Ziekenhuis de Honte
Zorgsaam Ziekenhuis Med Centric
UZ Gent
AZ - Campus Maria Middelares
AZ – Campus Sint-Josef
AZ–Sint-Jan Brugge
Admiraal de Ruyter Ziekenhuis
Admiraal de Ruyter Ziekenhuis
Redoute
Ter Schorre
De Blide
Bachtendieke
Vremdieke
De Vurssche
De Molenhof
’t Verlaet
Annelot ter Walle
Emmaus
De Blauwe Hoeve
De Hoge Platen

Wielingenlaan 2
Pastoor van Genklaan 6
De Pintelaan 185
Kortrijksesteenweg 1026B
Kliniekstraat 27
Ruddershove 10
‘s Gravenpolderseweg 114
Koudekerkseweg 88
Rijsenburg 2
Bachlaan 90
Alberdingk Thijmstraat 1
Koninginnelaan 2
Irisstraat 30
Rooseveltlaan 1
Molenstraat 14
Bernhardtstraat 22
Ter Wallestraat 7
Handboogstraat 6
Truffinoweg 2
Westlandstraat 4

4535 PH Terneuzen
4501 AJ Oostburg
9000
Gent
9000
Gent
B-9050 Brugge
Brugge
4462 RA Goes
4382 EE Vlissingen
4551 HT Sas van Gent
4536 GD Terneuzen
4532 CZ Terneuzen
4532 BP Terneuzen
4542 EE Hoek
4571 HT Axel
4543 CM Zaamslag
4554 BE Westdorpe
4521 AZ Biervliet
4515 CW Ijzendijke
4561 NT Hulst
4511 XX Breskens

Heeft u nog adressen ter aanvulling, dan kunt u deze mailen naar de redactie.
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