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Van de kerkenraad
Tijdens de vergadering van de kerkenraad zijn de bijzondere
diensten voor de komende periode besproken.
Op 17 september is de startzondag en 29 oktober is de speciale
Lutherdienst, waarin ds P. Overduin voorgaat.
U leest er elders in de Schakel meer over.
In de vredesweek hebben we, zoals we in de afgelopen jaren
gewoon waren, een gezamenlijke bijeenkomst met de Elisabethparochie en de parochie Assenede-Evergem-Zelzate in het kader
van de Vrede.
Verderop in de Schakel staat meer.
Op 26 oktober zal een gemeenteavond worden gehouden.
De agenda staat elders in deze Schakel.
In de afgelopen periode heeft de kerkenraad alle bescheiden
over onze financiële zaken opgestuurd naar het RCBB, opdat zij
een goed advies kunnen geven over onze financiële positie.
In juli en augustus heeft de visitatiecommissie nog een tweetal
gesprekken gevoerd met leden van de kerkenraad.

Een aantal mensen in onze gemeente heeft al kennis kunnen
maken met Ds Ank Muller.
Zij heeft de zorg voor het pastoraat op zich genomen en stelt
zich voor in een artikel verderop in de Schakel. Wij zijn verheugd,
dat dit belangrijke werk in onze gemeente voortgezet wordt.
Wij willen allen, die met tegenslag, ziekte en verlies te maken
hebben, heel veel sterkte toewensen.
Anastasia Neeteson-Leeuwangh, interim-voorzitter

Omdat we dit jaar gedenken dat 500 jaar geleden de reformator
Martin Luther zijn stellingen over de kerkhervorming het licht deed
zien, wordt dit jaar het Lutherse leesrooster als alternatief
lezingenspoor aangereikt.
Op 25 juni werd aandacht gevraagd voor de gedenkdag van de
Augsburgse Confessie.
Nu is mijn houding tegenover confessies, geloofsbelijdenissen,
ambivalent.
Aan de ene kant blijf ik gefascineerd door de wijzen waarop de
mensen de tijden door hun geloof hebben geformuleerd en erken
ik de waarde van de geloofsbelijdenissen als wachters bij de leer
en de verkondiging.
Anderzijds bekruipt me een gevoel van onbehagen als mensen zich
vierkant achter een geloofsbelijdenis scharen en deze luidkeels als
de waarheid verkondigen.
Als het besef verdwijnt dat de woorden van de geloofsbelijdenis
stem geven aan een tasten en zoeken naar woorden voor het
wonder van Gods betrokkenheid op zijn schepping, dan is het
gevaar niet denkbeeldig dat mensen zich gaan overschreeuwen en
hun tijdgebonden en persoonlijke begrip van de waarheid tot een
en al maken.
Dat de oudste geloofsbelijdenis, de apostolische, is gegroeid vanuit
de praktijk van de doop, moge ons eraan blijven herinneren dat de
woorden aanvankelijk gesproken zijn door mensen die in
ademnood uit het water werden opgetild.
Het credo drukt, zo staat in ons dienstboek, niet uit wat geloofd
behoort te worden, maar op wie En Hij is altijd grotere dan onze
woorden, ook dan de woorden van onze geloofsbelijdenissen.

Met bovenstaande in gedachten vraag ik uw aandacht voor de
Augsburgse Confessie.
Deze confessie is het document dat op de Rijksdag van Augsburg
in 1530 is voorgelezen in aanwezigheid van keizer Karel V.
Het is ook op verzoek van deze keizer Karel V op schrift gesteld.
In zijn rijk had de reformatie tot kerkelijke en politieke verdeeldheid geleid en de keizer had er belang bij het conflict bij te leggen
en zo de nodige rust in zijn rijk te brengen.
Daarom had hij aan beide partijen, de rooms-katholieke theologen
en de hervormingsgezinden, verzocht om hun opvattingen schriftelijk naar voren te brengen.
Het brengt het allemaal zo menselijk dichtbij: het gekrakeel in kerk
en maatschappij en de geplaagde bestuurder die vraagt om de
standpunten nu eens helder en duidelijk op papier te zetten omdat
bij alle discussies eigenlijk niemand meer goed weet waarover het
nu precies gaat.
Aan dit keizerlijk verzoek hebben alleen de hervormingsgezinden
gehoor gegeven. Melanchthon, de intellectuele medestander van
Luther, heeft de tekst opgesteld.
Het mooie is nu, in ieder geval naar mijn besef, dat deze tekst van
origine geen verdediging is van een lutherse kerk of confessie,
maar een weergave van wat in de hervormingsgezinde gemeenten
onder het katholieke geloof wordt verstaan.
Het is een zelfbewuste weergave van hun opvatting van geloof en
kerk en een verdediging van de afschaffing van bepaalde kerkelijke
misbruiken.
De tekst, die tot de belijdenisgeschriften van de van Rome afgescheiden kerken is gaan behoren, zocht aanvankelijk de verbinding
met de kerk van Rome.

Dat het de bedoeling was van de hervormingsgezinden om tot een
reformatie van de bestaande kerk te komen en niet tot een afscheiding, wordt hier duidelijk.
Over de kerk wordt gezegd:

Ook wordt geleerd, dat er eeuwig één heilige kerk moet blijven.
Want de kerk is de gemeenschap van heiligen, waarin het evangelie zuiver geleerd wrodt en waarin de sacramenten op de juiste
wijze worden bediend.
De hervormingsgezinden zochten de verbinding in een zuiver en
eerlijk verstaan van de schriften en hierin ligt naar mijn besef het
blijvende belang van dit geschrift.
Dat wij ons er steeds weer van bewust worden en willen worden
dat wij mensen aan elkaar gegeven zijn om elkaar te bewaren bij
het wonder van Gods betrokkenheid op ons en dat we van elkaar
willen leren dat er soms allerlei dingen zijn, die wij in onze geloofstraditie en manieren van doen koesteren, die er eigenlijk niet
zoveel toe doen of die zelfs het zicht op God en elkaar verduisteren.
Wij mensen zijn en worden aan elkaar gegeven om met en voor
elkaar en voor de wereld-wijd getuigen te zijn van het wonder van
Gods geloof in ons.

25 juni, gedenkdag der Augsburgse confessie. Wij zijn de eersten
niet die de weg van geloof, hoop en liefde gaan, maar wij mogen
mee in die lange stoet van hen die geloven. Mogen wij ons op
onze weg, in onze tijd, laten inspireren door hen die ons zijn
voorgegaan en de verbinding blijven zoeken met allen die geloven.
M.J. Wisse

Voorstellen
Wellicht vind u het aardig om te weten wie vanaf juni dit jaar uw
consulent is.
Mijn naam is Marjo Wisse.
Ik woon aan de overkant van de Schelde in het dorp 's-Heer
Arendskerke en ben predikant van drie dorpen: Borssele, 's-Heer
Arendskerke en Lewedorp. In onze regio, de Zak van ZuidBeveland, zijn besprekingen gaande om te komen tot steeds intensievere samenwerking tussen de kerkelijke gemeenten.
Omdat de vragen en zorgen van kleine gemeenten mij niet
vreemd zijn, heeft het breed moderamen van de classis mij gevraagd om consulent van uw gemeente te worden.
Als consulent zal ik me samen met de kerkenraad bezig houden
met het bestuur van de gemeente.
Hoe minder u van mij ziet en merkt, des te beter het waarschijnlijk
is, want dat betekent dat de zaken goed verlopen.
Maar mocht u toch van mij zien en horen, dan weet u een beetje
met wie u te maken heeft.
M.J. Wisse

Even kennismaken
Mijn naam is Ank Muller en ik ben aangesteld voor het pastoraat in
de PG Philippine-Sas van Gent-Sluiskil zolang de positie van
predikant vacant is.
Bij een aantal van u ben ik inmiddels op bezoek geweest.
Anderen heb ik gesproken na de kerkdienst van 23 juli.
Wat mij opvalt zijn uw gastvrijheid en openhartigheid.
Een mooie mix van heel verschillende mensen met ieder
zijn eigen geschiedenis.
Dat maakt mijn werk boeiend en leuk.
Ik ben van huis uit Katholiek maar daarna overgestapt naar de Anglicaanse (Engelse) Kerk.
Ik heb theologie gestudeerd in Nijmegen en mijn kerkelijke opleiding in Engeland gevolgd.
In 2009 werd ik 'Deacon' (anglicaanse diaken) gewijd.
In mijn traditie behoor je dan voor de rest van je leven tot
'de eestelijkheid' en ben je ook voorganger.
Van 2010 tot eind 2016 was ik aalmoezenier voor zeevarenden in
De Zeeuwse havens.
Ik preek regelmatig in allerlei kerken in Zeeland.
Daarnaast ben ik gemeenteraadslid van Vlissingen en moeder van
Heleen (13), Nora (11) en Marx (7).

Ik zal iedere week enkele bezoeken afleggen.
Wanneer u - om welke reden dan ook - behoefte heeft aan een
gesprek of gewoon kennis wil maken, kunt u mij bereiken op 0681744385 of ankmuller@icloud.com of via de Kerkenraad.
Ds. Ank Muller

Paaskaars
Tot mijn verrassing kwamen begin augustus twee leden van de
kerkenraad naar Brugge om mij als dank voor mijn werk in de gemeente één van de Paaskaarsen van de gemeente aan te bieden.
Een mooi gebaar dat ik zeer waardeer.
De brandende Paaskaars in kerkdiensten en vieringen heb ik altijd
gezien als een belangrijk symbool.
Het verwijst naar en herinnert aan wat het fundament en de hoop
is van een gemeente: het Licht en de Liefde van de Ene waarover
de evangeliën spreken in het noemen van de Naam van Jezus, de
Gekruisigde en Opgestane.
De eeuwen door hebben mensen zichzelf en anderen in de spreiding van dit licht en deze liefde hervonden, zijn er gemeenten gesticht, hersteld en vernieuwd.
Zo zal ook deze Paaskaars voor mij een belangrijk teken blijven in
gedachtenis aan u.
De Paaskaars staat inmiddels ingepakt en wel klaar voor de verhuizing.
Eind september, enkele dagen nadat mijn echtgenoot afscheid
heeft genomen van de VPKB gemeente te Brugge, zullen we onze
intrek nemen in onze nieuwe woning aan het Spinhuispad 18 te
Schiedam.
U wens ik al het goede en Gods zegen toe.

Hartelijke groet,
Annemarie van Andel

Startzondag
Zoals bekend is op zondag 17 september a.s. de startzondag.
We beginnen deze dag met om 10.00 uur kerkdienst waarin ds.
De Beun zal voorgaan.
Zoals gebruikelijk is er daarna koffie en na de koffie hebben we als
lunch soep en broodjes.
Voor de uitstap blijven we deze keer dicht bij huis we gaan n.l.
naar de buren.
We willen een bezoek brengen aan het museum in Sluiskil.
Dit bezoek willen we ongeveer om 13.30 uur beginnen, daarna
drinken we koffie of thee in de Ark.
We sluiten de dag af met een Vesper in de kerk die geleid zal worden door onze pastoraal werker ds. Ank Muller.
De kosten voor deze dag zijn € 5,00 per persoon.
We hopen dat u allen met ons mee wilt doen om deze dag tot een
geslaagde dag te maken.

Kindernevendienst
Vanaf september is er elke eerste zondag van de maand kindernevendienst.
Op de andere zondagen is er voor de kinderen een doos met materialen aanwezig in beide kerken om zelf iets te knutselen.

Zangavond in het kader van de Vredesweek
Op vrijdag 22 september zal in het kader van de vredesweek een
zangavond zijn in de kerk van de Elisabeth-parochie in Philippine.
De Elisabethparochie, de parochie Assenede-Evergem- Zelzate en
onze gemeente hebben de laatste jaren de traditie ontwikkeld om
samen in de vredeweek een bijeenkomst te organiseren.
Het Emmaüskoor uit Terneuzen en het koor van de parochie in
Evergem zullen op die avond zingen.
Mogelijk komt er nog een koor uit Gent.
Er zal veel gelegenheid zijn tot samenzang.
Er worden ook nieuwe liederen ingestudeerd met als thema VREDE.
Tussen het zingen door zullen mensen uit de beide parochies en
onze gemeente teksten voorlezen.
Er zal voldoende ruimte zijn om elkaar te ontmoeten onder het
genot van koffie en thee.
Wij nodigen u allen van harte uit voor deze avond.

Zondag 29 oktober in het teken van 500 jaar Reformatie en afsluiting van dit jubileumjaar.
Deze laatste zondag van oktober staat in het teken van de zgn.
Bijbelzondag en de liturgie is ook samengesteld met het oog op
de afsluiting van het jubileumjaar 500 jaar REFORMATIE.
Deze zal gebruikt worden voor de eredienst in de protestante kerken van Zeeuws Vlaanderen, op deze wijze kan de saamhorigheid
van onze kerkgemeenschappen tot uitdrukking komen. Zo heeft
de voorbereidingscommissie bestaande uit de predikanten ds.
Huub Smeets en ds. Pieter Overduin zich dit voorgesteld.
Voor wat betreft de liederen is gekozen voor de liedtraditie van
m.n. Luther, op een enkele na komen ze uit het Liedboek.
Voor de lezingen heeft men zich laten leiden door een document
geschreven door de Liturgische Werkgroep van de Luthers/Rooms
Katholieke Commissie voor Eenheid. Waarbij is gekozen als 1e
lezing voor Psalm 46 en de NT lezing is Johannes 15: 1-17.
Ook de gebeden zijn voor een deel geïnspireerd door de verschillende reformatoren.
De herdenking van 1517 wil niet zozeer stil blijven staan bij het
verleden maar openstaan voor de toekomst. Het genoemde rapport spreekt dan ook over de oecumene met het oog op de jarenlange besprekingen over groeiende toenadering tussen de twee
grote
tradities
(de
Romana
en
de
Lutherse).
Vragen
die
daarbij
gesteld
kunnen
worden
zijn:
Welke toekomst zien wij voor ons en wat betekent dat voor een
gezamenlijke toekomst? Eenheid is geen vaag idee maar een oproep die pijn kan doen. Kunnen we samen goede vrucht dragen?
De voorganger in deze oecumenische dienst is ds. Overduin.

Resultaat van de wafelfeesten 2017
Tijdens de mosselfeesten te Philippine
Wat eerst moet gebeuren is het bedanken van de wafelbakkers die
de onvolprezen bekende kwaliteit moeten toveren uit de ijzers, die
soms te kampen hebben met het uitvallen van de electriciteit en er
toch de moed in hebben gehouden.
De verkopers, waar Rob Iburg een voorbeeldrol heeft vervuld op
zondag.
Dank aan Dick van Nes die veel coördineert.
Een baken als altijd, onze Wim Wille die het beslag op tijd en in de
juiste samenstelling weet aan te leveren.
Jan en Anastasia Neeteson die hun huis open stellen voor het vaststellen van het finale resultaat en het verlenen van bergruimte
voor alle attributen en de wafelijzers.
Als nog iemand is vergeten ……. eveneens bedankt.
Alle wafeleters die er voor hebben gezorgd dat wij een netto resultaat hebben behaald van Eur 1350,- DANK!!!

Thema-Koffieochtend fietsen
Dit willen we doen op donderdag 28 september we verzamelen om
10:00 uur op het kiezerkarelplein in sas van gent.
Wil iedereen een lunchpakket en drinken meebrengen.
Zodat we er weer een mooie dag van kunnen maken.
Iedereen is van harte welkom om het nieuwe seizoen te openen.

Thema-Koffieochtend oktober
Hierbij zal Ds.D.Stap onze spreker zijn
Datum nog niet bekend, zal in de kerk aangekondigd
worden Gastvrouw is Cocky Rammelo Dr.Buyzestraat 34
Terneuzen

Administratie

Inkomsten oud papier;
maand april 2017 ; € 710,=
maand mei 2017 ; € 522,=
Collectes Kerkbeheer;
maand mei 2017 ; € 277,65
maand juni 2017; € 120,02
maand juli 2017; € 364,93

Extra diaconale collecten
Zondag 15 oktober Wereldvoedseldag
Zaaigoed en bijenkorf voor Zuid-Sudanese vrouwen
In Zuid-Soedan lijden vrouwen zwaar onder het voortdurende geweld, en onder discriminatie en armoede. In vaak uitzichtloze omstandigheden moeten zij hun kinderen zien te voeden en te kleden. Zij doen dit vooral met kleinschalige landbouwactiviteiten.
Partnerorganisatie ERP (Environmental Rehabilitation Program)
ondersteunt de meest kwetsbare vrouwen met landbouwtraining
en zaaigoed, zodat zij hun productie kunnen verhogen. Komend
jaar wil ERP ook 100 vrouwen trainen in het houden van bijen en
in het verwerken, verpakken en verkopen van honing. De vrouwen
krijgen een eigen bijenkorf. De honing levert deze kwetsbare
vrouwen een broodnodige aanvulling op het gezinsinkomen op. De
ambitie van ERP is om de armoede van deze 100 vrouwen met
80% terug te dringen. Collecteer mee voor dit mooie project!
Zondag 29 oktober Hervormingsdag
Theologie studeren via internet
Dit jaar bestaat het protestantisme 500 jaar en vieren we vijf eeuwen hervorming en vernieuwing, in Nederland en wereldwijd. In
de collecte staat het vernieuwende werk van het Open Theologisch Seminarie (OTS) in Pakistan centraal. OTS ontwikkelt materialen voor zondagscholen, godsdienstonderwijs, alpha-cursussen,
discipel-schapscursussen en zelfs voor een doctoraalstudie theologie. Deze materialen worden door zowel protestantse en katholieke als door pinkster- en Leger des Heilskerken gebruikt. OTS
maakt steeds meer gebruik van moderne (digitale) media. Veel
cursussen zijn bijvoorbeeld beschikbaar via internet. Zo kunnen
niet alleen studenten door het hele land dit materiaal gebruiken,
maar ook moslims en hindoes die belangstelling hebben voor het
christendom. Jaarlijks volgen meer dan 5.000 studenten een cursus. OTS speelt zo een belangrijke rol bij het opleiden en toerusten van christelijke leiders in een land waar christenen een kleine
maar groeiende minderheid zijn.
www.kerkinactie.nl/hervormingsdag

Extra collecten kerkbeheer
Zondag 3 september MISSIONAIR WERK EN KERKGROEI
Help de nieuwe kerk in Noordwelle
Vespers, maaltijden, wandelingen en retraitedagen vormen de
ingrediënten van
Kloosterwelle, een plek voor rust, inspiratie en zingeving rond de
Corneliuskerk in
Noordwelle (Zeeland), tevens pioniersplek van de Protestantse
Kerk. “Hier kun je even loskomen van de wereld”, zegt Hanna
Hoogerhuis, lid van het pioniersteam. Lange tijd was ze van de
kerk verwijderd, maar ervaringen met kloosterbezoek brachten
haar terug. “Het mystieke geeft me ruimte.”
De wekelijkse vesper biedt veel stilte.
“In het begin vond ik dat ongemakkelijk, maar ik ben er aan
gehecht geraakt. Het laat me het goddelijke ervaren. Ik heb meer
innerlijke rust gekregen.” De collecte maakt pioniersplekken als
Kloosterwelle, waar het goddelijke kan worden ervaren én waar
een band tussen mensen ontstaat, mogelijk.
www.protestantsekerk.nl/collecterooster
Zondag 10 september COLLECTE JEUGDWERK
Waar generaties elkaar ontmoeten
“Had u echt geen eten in de oorlog?” “Merkte u iets van God in
die jaren?” Zomaar wat vragen die jongeren in een klein dorp in
het oosten van het land stelden aan een ouder gemeentelid. Wat
ontstaan er mooie gesprekken als jong en oud in de kerk elkaar
echt ontmoeten. En wat jammer dat deze waardevolle ontmoetingen juist in de kerk, de plek die
hiervoor bij uitstek geschikt is, in de praktijk zo weinig voorkomen.
JOP, Jeugdorganisatie van
de Protestantse Kerk, gelooft in een kerk waar generaties niet
zonder elkaar kunnen. Waar jong en oud elkaar ontmoeten vanuit
het geloof dat ze elkaar keihard nodig hebben. Help ons zoveel
mogelijk protestantse kerken te helpen dit daadwerkelijk te realiseren!
www.jop.nl/collecte

Zondag 17 september: COLLECTE VREDESWERK
Vrede is niet vanzelfsprekend
We leven in roerige tijden. Dagelijks zien we beelden van oorlog,
pijn en wanhoop. Honderdduizenden mensen zijn op de vlucht.
Als Protestantse Kerk willen we er voor hen
zijn, hen praktische hulp of een luisterend oor bieden. Ook ondersteunen we vredesactiviteiten in oorlogsgebieden en stellen we
onrecht aan de kaak. Dat is hard nodig, want vrede is niet vanzelfsprekend. Werken aan vrede en veiligheid is urgenter dan ooit.
In de Vredesweek vragen Kerk in Actie en PAX daar met klem
aandacht en financiële steun
voor. Doet u mee? www.protestantsekerk.nl/collecterooster
Zondag 1 oktober ISRAËLZONDAG: COLLECTE KERK EN
ISRAËL
Verbondenheid concreet maken
De kerk is ‘geworteld in het Joodse geloof’. In haar kerkorde belijdt de Protestantse Kerk dat de verbondenheid met het Joodse
geloof het hart van ons geloof raakt. Als Kerk geven we in vieren,
dienen en leren gestalte aan de liefde voor het volk Israël, bezinnen we ons op de relatie van de Kerk met Israël en bidden we
voor het Joodse volk. Om plaatselijke gemeenten te inspireren de
verbondenheid met Israël concreet te maken en deel te nemen
aan het gesprek met en over Israël, ontwikkelt de Protestantse
Kerk toerustingsmaterialen, vinden er landelijke ontmoetingsdagen plaats en verschijnt elk kwartaal het tijdschrift Kerk & Israël
Onderweg, dat theologische bezinning en informatie over activiteiten rond dit onderwerp combineert. Uw steun via de collecte
maakt al deze activiteiten mogelijk.
www.protestantsekerk.nl/collecterooster

Zondag 22 oktober KERKBEHEER
Deze collecte voor kerkbeheer is bestemd voor onze eigen gemeente. Het blijft altijd noodzakelijk om extra geld in te zamelen
voor alle kosten, die gemaakt worden voor het onderhoud en het
in stand houden van onze kerkgebouwen en onze gemeente.
Hoewel we geen eigen predikant hebben op dit moment, zijn er
nog steeds uitgaven voor de erediensten en de gastpredikanten.
We willen u deze collecte warm aanbevelen.

Predikant:

vacant
consulent ds.M Wisse

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

