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Erediensten

Zomernummer juni/juli/augustus
Zoals u ziet, is dit een extra dik nummer van de Schakel.
Om praktische redenen, zoals minder aangeleverde kopij en om
financiële redenen, heeft de kerkenraad besloten, in overleg met
de redactie, om het aantal Schakels per jaar met de helft terug te
brengen. Om de twee maanden zal er een nummer verschijnen.
U blijft op de hoogte van alle zaken binnen onze gemeente zoals
u gewend was.
De volgende Schakel kunt u begin september verwachten.
Op onze website www.protestantsegemeente.nl vindt u alle
informatie.

Van de kerkenraad
In de vergadering van mei heeft de kerkenraad gesproken met
onze consulent ds Arie van der Maas over de manier waarop we
verder gaan in het werk voor onze gemeente.
Doordat het aantal kerkenraadsleden niet meer toereikend is, heeft
ds van der Maas overleg gepleegd binnen het Breed Moderamen
van de Classis.
Op de kerkenraadsvergadering is ook besloten een pacificatieverklaring voor te lezen in de kerk om de gemeenteleden op de
hoogte te stellen van de besluiten aangaande onze toekomst.
Hieronder leest u de inhoud:
Zoals bekend, zijn in de voorbije tijd spanningen gerezen in
gemeente en kerkenraad. Er is enige jaren geleden een traject
ingezet om de gemeente financieel stabieler te maken. In verband
hiermee is tijdens de gehouden gemeenteavonden gesproken over
het in de nabije toekomst verkopen van één van beide kerkgebouwen.
Gedurende enkele maanden heeft ds Henk van der Berg op
verzoek van de kerkenraad een bemiddelingstraject ingezet.
Helaas is hij er niet in geslaagd om de verdeeldheid te doen
verminderen, en heeft hij onlangs zijn opdracht teruggegeven.
Inmiddels hebben vier kerkenraadsleden aangegeven om niet
verder te willen gaan als kerkenraadslid, waardoor het aantal leden
van de kerkenraad onder het vereiste minimum is gekomen. Ook
hebben een aantal vrijwilligers hun taak neergelegd, waaronder de
koster.
In overleg met de kerkenraad is de situatie door ds van der Maas,
die tevens voorzitter is van de classis, aan de orde gesteld in het
Breed Moderamen van de Classis. De uitkomst van die bespreking
is besproken in de kerkenraad en daaruit kunnen we het volgende
mededelen.

Op korte termijn zullen een tweetal visitatoren contact opnemen
met de kerkenraad om te overleggen op welke wijze een visitatietraject kan bijdragen aan het verbeteren van de situatie, zoals die
zich heeft ontwikkeld.
Op korte termijn zal er nader overleg komen tussen het Regionaal
College behandeling Beheerszaken, kerkenraad en college van
kerkbeheer om een diepgaander en meer specifiek inzicht te
verkrijgen in de financiële situatie van de gemeente. Het RCBB zal
de kerkenraad adviseren.
In de tussenliggende tijd mag de kerkenraad geen ander zaken
doen, dan de lopende zo goed mogelijk te behartigen. In formele
zin ontbreekt ook de bevoegdheid omdat het aantal kerkenraadsleden te klein is geworden.

De ontstane situatie in de gemeente geeft
spanning.
In de gemeente en binnen de kerkenraad zijn mensen aangedaan
en zijn er vragen over hoe dit allemaal heeft kunnen gebeuren.
Ondanks alle inzet is deze situatie ontstaan.
Maar veel inspanningen binnen onze gemeente door vele mensen
gedaan, zijn wel goed gegaan en mogen niet onderbelicht worden.
Daarom is er nog steeds hoop voor onze gemeente om een weg in
te slaan, die tot een nieuw begin leidt met nieuw perspectief.
We hopen en bidden, dat wij mede met hulp van buitenaf, in de
komende weken en maanden weer een gezamenlijk spoor naar de
toekomst zullen vinden. We hopen daarbij op uw geduld en begrip,
want een situatie waarin we ons nu bevinden, is niet zomaar
hersteld.
Tot zover de pacificatie-verklaring, voorgelezen in de kerk.

Omdat we met minder mensen ons werk moeten doen, dreigen
sommige zaken spaak te lopen.
Er hebben zich al verschillende mensen gemeld om in de komende
periode mee te helpen waar het nodig is.
We willen een oproep doen aan iedereen om te assisteren met de
uitvoering van vooral praktische zaken.
U kunt vragen hierover stellen aan de leden van de kerkenraad.
Tijdens de vergadering van mei kwam ook de volgende vergadering van de classis ter sprake.
Op donderdag 8 juni zal in Hoek het volgende deel van de
veranderingen binnen de PKN besproken worden, zoals die zijn
beschreven in de beleidsnotitie van de landelijke Protestantse Kerk
Nederland : Kerk 2025: Waar een Woord is, is een weg.
De kerkenraad zal daar aanwezig zijn.
Wij houden u daarvan op de hoogte.

Anastasia Neeteson- Leeuwangh, interim-voorzitter

Met het oog op de ontstane situatie…
Sinds een tweetal maanden vervul ik de rol van consulent in uw
gemeente.
Een consulentschap dat direct in het teken kwam te staan van de
gegroeide spanningen in verband met het proces om te komen tot
vermindering van het aantal kerkgebouwen.
U bent hierover onlangs door de kerkenraad nader over geïnformeerd en ook in deze Schakel kunt een stukje lezen van de hand
van waarnemend voorzitter van de kerkenraad Anastasia Neeteson.
Toen ik begon aan het consulentschap was me al duidelijk dat zich
een situatie zou kunnen voordoen dat de combinatie met mijn rol
en verantwoordelijkheid als voorzitter van de Classis Zeeuws
Vlaanderen onwenselijk zou zijn.
In de afgelopen weken diende zich dit al aan.
Door de ontwikkelingen in de gemeente (o.a. een te klein aantal
resterende in functie zijnde kerkenraadsleden waardoor bevoegdheden bij de classis komen te liggen, inschakelen van visitatie en
regionaal college behandeling beheerszaken) zou ik teveel een
dubbelrol vervullen om sprake te laten zijn van zuivere bestuurlijke
verhoudingen.
Om die reden – en omdat het aantal beschikbare predikanten in
Zeeuws Vlaanderen beperkt is - heeft het Breed Moderamen (zoals
ook afgelopen jaren in een eerdere situatie in Zeeuws Vlaanderen
toegepast) een geschikte consulent van de overzijde van de Westerschelde bereid gevonden de komende tijd als consulent op te
treden: ds. Marjo Wisse uit ’s Heer Arendskerke.
Zij dient als predikant meerdere gemeenten en heeft ruime bovenplaatselijke ervaring.
Zij zal met ingang van 1 juni, voor de bestuurlijke zaken, de kerkenraad terzijde staan. Vlaanderen

Voor het nodige pastorale werk is de kerkenraad is gesprek met
iemand anders die, zodra de overeenkomst voor haar werkzaamheden rond zijn, door de kerkenraad aan u zal worden voorgesteld.
Verder zal dus, zoals ook de kerkenraad aan u heeft gemeld, door
een tweetal visitatoren in de komende weken onderzocht worden
op welke wijze de ontstane situatie een ontwikkeling kan krijgen in
‘een goede richting’. Welke richting dat is, dat is iets voor de Visitatie om in overleg met betrokkenen te onderzoeken en adviseren.
In de tussentijd zal ook het Regionaal College voor Behandeling
Beheerszaken nader advies uitbrengen ten aanzien van de financiële situatie van de gemeente en de te volgen processen en procedures naar de toekomst.
In afwachting van de uitkomsten van dit alles stelt het Breed Moderamen van de Classis Arno Dieleman en Joke Zegers tijdelijk vrij
van hun werkzaamheden als ambtsdrager.
Dit om voorlopig helderheid te verschaffen in de ontstane situatie
na de kerkenraadsvergadering eind april waarin zij aangaven zich
terug te willen trekken uit de kerkenraad.
Rest mij te proberen u allen een hart onder de riem te steken.
Het is in de afgelopen maanden in een aantal opzichten uit de rails
gelopen in de gemeente van Philippine – Sas van Gent – Sluiskil.
Dat is niet iets om luchtig over te doen want daarvoor doet het bij
veel mensen te veel pijn en is er te veel schade tussen mensen
ontstaan.
Toch ter kleine relativering: het overkomt van tijd tot tijd bijna iedere geloofsgemeenschap.

Wanneer mensen met grote betrokkenheid op de zaak van het geloof en met grote betrokkenheid op de gemeenschap van eigen
dorp zich inzetten en daarbij worden soms – hoe goed bedoeld
misschien ook – inschattingen gemaakt en wellicht ook fouten, die
een eigen leven gaan leiden, dan kan het zomaar ontsporen.
Maar de ervaring van andere gemeenten is ook dat er bijna altijd
weer een weg naar herstel is, van hervinden van een spoor naar
de toekomst.
Waarbij ik wel zo vrij ben af te sluiten met verwijzing naar een enkel woord uit de brieven en wel uit Filippenzen 2: 3 - 6

“Handel niet uit geldingsdrang of eigenwaan, maar acht in alle bescheidenheid de ander belangrijker dan uzelf.
Heb niet alleen uw eigen belangen voor ogen, maar ook die van
de ander.
Laat onder u de gezindheid heersen die Christus Jezus had.
Hij die de gestalte van God had, hield zijn gelijkheid aan God niet
vast, maar deed er afstand van.”
Ds. Arie van der Maas
Consulent (tot 1 juni) / Voorzitter Classis Zeeuws

Meeleven
Binnen onze gemeente zijn er verschillende mensen, die een heel
moeilijke periode doormaken.
Ernstige ziekte en pijn, soms zonder uitzicht op genezing zorgen
voor veel verdriet.
We gedenken hen in onze gebeden.
We willen ook allen sterkte toewensen, die op welke manier ook
op hun levenspad met tegenslagen en verdriet kampen.
Ook de mensen, die in hun naaste omgeving een dierbare hebben
verloren, willen we in onze gedachten houden.
God, bescherm mij en omarm mij.
Houd mij vast, wanneer het donker is.
Dat uw liefde mij de weg wijst.
Dat uw zegen voor mij uit gaat.

Liefde van Christus communiceren
“Mijn gebod is dat jullie elkaar liefhebben zoals ik jullie heb liefgehad….”
Johannes 15: 12
Over enige tijd is het 25 jaar geleden dat ik als predikant werd bevestigd in het ambt. In 25 jaar is veel veranderd, in de samenleving, in de kerk en ook in mijzelf.
Sommigen zeggen wel eens dat geloven moeilijker is geworden.
Ik weet dat nog niet zo zeker.
In zekere zin is het naar mijn inzicht juist steeds eenvoudiger aan
het worden.
Waarbij ik wel moet toegeven dat dit eenvoudige niet alleen een
ons geschonken gave maar ook een hele opgave kan zijn.
In 25 jaar - als ik de studietijd meereken 30 / 35 jaar - heb ik
heel wat theologische en andere boeken gelezen.
Ik heb talloze individuele en groepsgesprekken gevoerd en de
mijlpaal van mijn duizendste kerkdienst als voorganger is al lang
gepasseerd.
Het bijzondere van groeiend inzicht in wat geloven betekent, is
echter wat mij betreft niet dat er steeds bijkomt, maar dat er juist
schillen worden afgepeld en de kern steeds meer helder wordt.
Misschien zou dát trouwens, alle vervelende aspecten ten spijt,
ook wel eens een zegen kunnen zijn van het steeds verder afpellen van veel kerkelijk leven.
Dat de kern waar het om gaat steeds sterker in beeld komt.
Zelf breng ik die kern steeds eenvoudiger onder woorden, het
gaat er om dat we ieder persoonlijk, als leerlingen van Jezus en
gezamenlijk als gemeente, als kerk, de Liefde van Christus communiceren.

Het is de Liefde van God, die in Jezus Christus ultiem concreet en
ervaarbaar is geworden, die de uiteindelijke troost en geborgenheid geeft in leven en in sterven en het is de weerspiegeling van
deze Liefde waarmee we geroepen zijn onze naaste tegemoet te
treden.
Zo vat Jezus in het evangelie de geboden samen: “Heb God lief
met heel je hart, heel je ziel en heel je verstand en je naaste als
jezelf”.
Het gaat er om dat we de Liefde van Christus communiceren.
Het woord communiceren is een mooi woord, vind ik.
Het draagt veel in zich dat van belang is bij het ontvangen en
doorgeven van de Liefde van Christus.
In het dagelijkse spraakgebruik lijkt het er wel eens op dat communiceren zich beperkt tot het spreken van woorden.
Als we zeggen dat iemand goed kan communiceren dan bedoelen
we meestal dat hij of zij “goed uit zijn of haar woorden kan komen”.
Dit bepaalt dikwijls ook hoe we denken over het communiceren
van en over het geloof, over de Liefde van Christus.
Dat het dan zou gaan om het goed kunnen verwoorden, het uitdrukken in woorden van wat in je leeft aan hoop, aan geloof, aan
inzicht.
De betekenis van het woord communiceren reikt echter veel verder. Communicatie is een wederkerig, circulerend proces van
“ontvangen” en “zenden”.
Wie eenzijdig zendt en geen oor en oog heeft voor de boodschap
van de ander zal niet tot geslaagde communicatie kunnen komen.

Communicatie van de Liefde van Christus is het in- en uitademen
van die Liefde.
Je open stellen om te ontvangen, in eigen hart, ziel en verstand
doorleven en vervolgens ook weer uitademen.
En dat uitademen, het op eigen wijze zenden van dat wat ontvangen is, kan soms met woorden zijn maar juist ook de non-verbale
communicatie (houding, daden, gelaatsuitdrukking, gedrag…) is
sterk bepalend voor geslaagde communicatie.
Waar gaat het in de kern om? Het communiceren van de Liefde
van Christus.
Ontvangen en zenden, inademen en uitademen, leven op de adem
van het Woord en de Geest.
En ja, dan herbergt het woord communiceren ook nog andere
mooie betekenissen die raken aan de essentie van leven en geloven.
In communiceren klinkt ook communio, gemeenschap.
In communiceren klinkt ook communie, het delen, het delen van
brood en wijn, de ultieme handeling van het delen van de Liefde
van Christus in de kring rondom de Tafel.
Het delen, het delen van brood en wijn, dat onlosmakelijk verbonden is met diaconaal delen waarin de Liefde van Christus concreet
wordt. “Mijn gebod is dat jullie elkaar liefhebben, zoals ik jullie heb
liefgehad.”
Ds. Arie van der Maas

Terugblik op de dienst van 21 mei j.l.
Wij denken terug met dankbaarheid aan de doopdienst van 21 mei
gehouden in Sluiskil. In deze dienst waarin ds J.C. de Beun de H.
Doop bediende aan Karlijn Sofie de Greef, het vierde kind van Ilse
en Cees, was ook veel familie aanwezig.De familie was uitgenodigd
om na de dienst met elkaar feestelijk een maaltijd te gebruiken.
Ilse en Cees hadden kosten noch moeite gespaard om de ARK en
de kerkzaal te versieren om zo de feestelijke sfeer kracht bij te zetten.
Ds de Beun preekte op verzoek van de doopouders uit 1 Kor. 13.
Dit was eveneens het bijbelgedeelte tijdens hun trouwdienst.
Na de dienst werden de ouders door de gemeente hartelijk geluk
gewenst.

Wafelfeesten tijdens de mosselfeesten
Wafelfeesten tijdens de mosselfeesten op het laatste weekend van
augustus ( zaterdag en zondag) in Philippine.
Met veel plezier maakt de organisatie van de wafelfeesten bekend
dat zij verwachten, want zekerheid is er nog niet,
dat er ook dit jaar weer een overvloed aan wafels zullen worden
gebakken in het welbekende kraam. Wij hopen op de medewerking van veel wafelbakkers. Het zou erg prettig zijn voor Dick van
Nes dat u zich aanmeldt als wafelbakker (hij maakt het rooster).
Voor Dick is dit altijd een lastige taak. Zijn telefoonnummer is 0115
-491366. e-mail adres: dirkvnes@zeelandnet.nl
Bij Jan en Anastasia Neeteson zal Wim Wille, in hun beslagafdeling, weer het onvolprezen beslag maken wat de basis vormt voor
de originele Brussels wafels. De wafelopbrengst zal weer, zoals altijd, ten bate zijn van onze kerk.
De mogelijkheid om wafels te eten is een fantastisch alternatief
voor mensen met mosselalergie.

Extra collecte kerkbeheer
Zondag 11 juni

en zondag 23 juli

Het is u allen bekend, dat de financiële situatie binnen onze gemeente zorgen baart.
Er is altijd wel iets in onze kerkgebouwen wat onderhoud of reparatie nodig heeft.
Dit zijn kosten, die regelmatig terugkeren, en soms ook niet uitgesteld kunnen worden.
Om deze extra onkosten op te vangen, mag er enkele keren per
jaar worden gecollecteerd voor ons eigen kerkbeheer.
We bevelen deze collecten van harte bij u aan.

Zondag 2 juli

Jeugdwerk Protestantse Kerk

Enigszins verlegen staan ze vooraan in de kerk.
De leiding van de kinder(neven)dienst spreekt hen vriendelijk toe.
Dat ze altijd zo leuk meededen.
Dat ze nu een belangrijke stap nemen, naar de middelbare gaan.
Dat ze … afscheid nemen.
Voor je het weet markeert dit feestelijke moment opeens het grote gat tussen ‘erg betrokken zijn’ tot ‘het zou leuk zijn als we je
nog eens zien’.
In veel kerken komen kinderen nog regelmatig, maar tieners en
jongeren veel minder.
JOP, Jeugdorganisatie van de Protestantse Kerk, gaat ervoor om
100% van de kinderen betrokken te houden! JOP helpt plaatselijke kerken om geen afscheidsfeestjes meer te organiseren, hoogstens feestjes die een nieuw begin markeren.
Help dit werk mogelijk te maken.

Extra collecten diaconie
Zondag 18 juni

Binnenlands Diaconaat

Help asielzoekers die terug moeten
Asielzoekers die uitgeprocedeerd zijn, dreigen op straat te komen
staan.
Ze hebben geen recht meer op voorzieningen in Nederland, maar
zien vaak ook geen toekomst in hun land van herkomst.
In het Transithuis van stichting INLIA, partner van Kerk in Actie,
kunnen uitgeprocedeerde asielzoekers zich voorbereiden op terugkeer.
ze krijgen hulp om alvast een sociaal netwerk op te bouwen in
hun land van herkomst.
Ook treffen ze voorbereidingen voor huisvesting en werk.
Wanneer terugkeer echt geen optie is, zet INLIA zich ervoor in dat
ze toch in Nederland kunnen blijven.
Op zondag 18 juni collecteren we voor het diaconale werk van
Kerk in Actie in Nederland, zoals het Transithuis.
Voor € 30,- krijgt een bewoner van het Transithuis een week lang
leefgeld.
Geeft u ook? U kunt uw bijdrage ook overmaken op NL 89 ABNA
0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. collecte Binnenlands Diaconaat.
Helpt u mee om dit werk mogelijk te maken?

500 jaar Reformatie Zeeuws Vlaanderen
In ons land worden er dit jaar per provincie talrijke activiteiten
georganiseerd om aandacht te besteden aan en stil te staan bij de
betekenis van het gedachtegoed van de Reformatie.
Zeeuws Vlaanderen blijft daarbij zeker niet achter en middels dit
stukje wil ik uw aandacht vestigen op de expositie in Museum de
Vier Ambachten in Hulst.
Deze expositie werd samengesteld in samenwerking met de
Oudheidkundige Kring “de vier ambachten”, het Gemeentearchief,
het Museum en enkele particulieren.
Daarbij komen de verhoudingen tussen de beide religieuze groepen aan bod en de rol van de overheid daarbij door de jaren heen.
Er zijn religieuze voorwerpen te zien en een aantal theologische
werken van Luther en Calvijn.
Tevens is er een film gemaakt met actuele opnamen in de eigen
omgeving (waaronder ook in onze kerk) met aandacht voor zowel
de Rooms katholieke als de Protestante geloofstraditie.
De tentoonstelling loopt nog t/m 9 juli 2017 en is dagelijks van
14.00-17.00 geopend.
Gratis entree.
Van harte aanbevolen!

500 jaar Protestantisme: 'Kunst van eigen bodem
In 2017 wordt er in Nederland een landelijke herdenking van 500
jaar reformatie gehouden.
De reformatie was een gebeurtenis die grote invloed had op de
kerk, maar ook op de Nederlandse cultuur. In Zeeuws Vlaanderen
zijn de lijnen tussen protestant en katholiek tot in het landschap te
zien.
In Zeeland begint de reformatieherdenking in Hoek op zaterdag 5
augustus.
Vooral de invloed die de reformatie op de kunst heeft gehad staat
in Zeeland centraal.
Voor deze dag is het de bedoeling om een tentoonstelling in te
richten met 'kunst van eigen bodem'. Het thema is 'Levenskunst'.
Wilt u of wil jij een schilderij, een beeldhouwwerk of iets anders
beschikbaar stellen waarbij dit thema tot uitdrukking komt?
We zijn daar als organisatie heel blij mee! Laat het even weten.
Voor deze dag wordt er ook een gelegenheidskoor gevormd o.l.v.
Piet Hamelink.
Iedereen die graag zingt en hieraan mee wil werken is van harte
welkom.
Er zal ongeveer 4x gerepeteerd worden.
De eerste repetitieavond is op dinsdag 11 juli in de kerk van de
Protestantse gemeente aan de Langestraat te Hoek
ds. Johan Harmanny tel. 0115-851865,
Nelly Mol tel. 0115-441282,
Cor-Elli de Bruijn tel. 0115 - 617011

Administratie

Collectes:
Maart 2017
April 2017
Mei 2017
Vesper collectes
Collectes 40 dagen tijd kerk in actie

€
€
€
€
€

134,86
264,53
249,67
233,85
266,00

Extra collecten diaconie
Zondag 13 augustus Zending
Al jarenlang organiseert het Egyptisch Bijbelgenootschap via zondagsscholen een bijbelquiz voor kinderen van 9 tot 12 jaar.
Voor kinderen van christelijke ouders is het best lastig staande te
blijven in Egypte.
Daarom willen ze graag stevig in de schoenen staan als het om
kennis van Bijbel en geloof gaat.
Het quizprogramma helpt hen daarbij. Het is een groot succes: afgelopen jaar deden meer dan 100.000 kinderen mee.
Zij bestudeerden het boek Handelingen en vulden de vragen in het
quizboekje in.
De 8.000 winnaars wonnen een prachtig geïllustreerd Nieuw Testament. Dit jaar wil het Bijbelgenootschap opnieuw zo’n competitie
houden, nu met 150.000 kinderen en 12.000 prijswinnaars. Een
quizboekje kost € 0,25,- per deelnemer, een Nieuw Testament
voor de prijswinnaars € 4,-. Collecteer mee, zodat nog meer kinderen speels aan de slag kunnen met de Bijbel.

Zomertijd
In de komende periode zal er geen kindernevendienst zijn ivm de
vakantietijd.
Alle kinderen en jongeren, die in de komende periode een
spannende overstap maken naar een andere school, of die
wachten op de examenuitslag of op de overgangsrapporten, willen
we veel succes toewensen.

Op 4 juli zullen kinderen van de basisschool in Philippine een
bezoek brengen aan onze kerk in Philippine onder leiding van
godsdienstonderwijzeres Mieke Haartsen.
Zij zullen worden ontvangen door Coby en Dick van Nes en Suus
Eggebeen.
Zij kunnen dan kennismaken met verschillende gebruiken en
tradities van de Protestantse Gemeente.
Eind augustus is in Sluiskil de oecumenische tentdienst, een
bekende traditie in onze gemeente.
In het laatste weekend van augustus zijn ook de Mosselfeesten in
Philippine, waar wij wafels zullen bakken voor onze kerk.
Zondag 17 september is de startzondag gepland.
Het programma is nog niet geheel bekend, maar wilt u de datum
vast noteren.
U leest er verder over in de Schakel van september.
De kerkenraad wenst u allen een goede zomer toe.

Predikant:

vacant
consulent A. van der Maas

Ouderling:

Anastasia Neeteson, interim voorzitter kerkenraad
Steven van Harn, scriba
Marieke Villerius

Diaken:

Anastasia Neeteson, voorzitter diaconie
Mieke Verplanken, administratie diaconie

Ouderling-kerkbeheerder:
Cees Neijenhof, voorzitter kerkbeheer

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 Blaauwe Hoeve

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

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

