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Erediensten      

     Ds. L. de Kam  
 

Bevestiging ambtsdragers Ds. P. Overduin  

Witte Donderdag  

Goede vrijdag 

Paaswake  

Dr. J.A. de Prenter 

de Redoute, Sas van Gent 



 

Bij Genesis 2 
 

In Genesis 2 wordt nader ingegaan op de schepping van de 

mens, het schepsel van de zesde dag, geschapen naar Gods 

beeld om drager van verwachting te zijn. De schepping van die 

mens, Adam, wordt in Genesis 2 verbonden met het ontstaan 

van de adema, de aardebodem. Die aardbodem is moedergrond 

voor de gewassen die daaruit ontspruiten en deze aardbodem 

wordt door de mens in cultuur gebracht. Mens en aardbodem: ze 

zijn met elkaar verbonden, ze kunnen niet zonder elkaar, vertelt 

Genesis 2. 

 

God maakt de mens wanneer de aardbodem bevochtigd is door 

een damp uit de aarde; wanneer zij moedergrond, materie, kan 

zijn. En Hij formeert de mens: Hij geeft er vorm aan, zoals een 

beeldhouwer aan zijn beeld. God formeert de mens: stof uit de 

adema. De mens is een stoffelijk wezen, geheel en al aards, van 

de aarde, met hart en ziel. De aarde is de moedergrond waaruit 

wij zijn. Níet waaruit wij zijn ontstaan, zegt Genesis 2, maar 

waaruit wij zijn geformeerd. Want hoezeer wij ook uit de aarde 

aards zijn, zeggen de schrijvers van dit hoofdstuk, hoezeer wij 

met hart en ziel van deze aarde zijn, wij danken ons bestaan als 

levend wezen aan de levensadem die de HEER zelf ons heeft 

ingeblazen. Wij, met hart en ziel van deze aarde, léven 

geïnspireerd door de HEER zelf; niet als goden, maar als levende 

mensen. Wij zijn van de aarde, aards, maar ons leven komt van 

God. Dat is het grote geheim dat ons bestaan omsluit; het 

geheim dat ons belet om voorgoed te aarden en dat ons doet 

uitzien naar leven, ook als onze aardse tent wordt afgebroken. 

 

 



 

 

De mens, die de HEER heeft geformeerd, wordt door Hem 

geplaatst in de hof die Hij heeft gebouwd. Een hof, een tuin, in 

Eden in het oosten. In de beschrijving van deze tuin klinken 

eeuwenoude dromen en verlangens van mensen mee: die tuin is 

een lusthof, waar het leven wordt genoten en gevierd. Het 

geboomte is daar begeerlijk om te zien en goed om van te eten. 

Eten, een levensnoodzaak voor de mensen, is daar een feest. 

 

De mens wordt geplaatst in de hof van Eden om deze te bewerken 

en te bewaren. De HEER vertrouwt aan de mens zijn lusthof toe. 

Hij krijgt de opdracht deze te bewerken en te bewaren. Alles wordt 

hem toevertrouwd: heel het bestaan dat in de hof geborgen is. 

 

Nadat gesproken is over de vrijheid en verantwoordelijkheid van 

de mens horen we in vers 18 voor het eerst dat er iets niet goed, 

niet tof is. Er staat: En de HEER God zei: het is niet goed, dat de 

mens alleen is. Ik zal hem een hulp maken, die bij hem past. 

 

Het is niet goed dat de mens alleen is, aan zichzelf overgelaten. 

Een mens is geen mens zonder een hulp die bij hem past. 

Sommige uitleggers hebben ‘hulp die bij hem past’ gelezen alsof er 

hier sprake zou zijn van een soort hulpstuk, iets dat aan de mens – 

de man – wordt toegevoegd om hem compleet te maken. Er is hier 

in Genesis 2 echter geen sprake  van een hulpstuk, maar van een 

tegenover, een ander die je aanziet, die je bijstaat, de mens met 

wie je mens bent, die het goed voor je maakt om mens te zijn. 

God bouwt de vrouw uit een rib van de mens en brengt haar tot 

hem. En hij, die gene hulp kon vinden die bij hem paste, roept 

verheugd uit: 

dit is nu eindelijk been van mijn gebeente en vlees van mijn vlees; 

deze zal mannin – isja – heten 

omdat zij uit de man – isj – genomen is. 



 

 

 

In deze roep uit de mens zijn vreugde over de ander die hij ont-

moet als de hem met hart en ziel en lijf en leden meest vertrouw-

de. 

 

Het wordt ons in Genesis 2 verteld als een verhaal van man en 

vrouw – het verhaal over de mens en zijn meest vertrouwde 

naaste – maar we moeten dat niet opvatten als de exclusieve vorm 

waarin mensen de gemeenschap met de ander kunnen beleven. 

Ook in andere relaties – mannen met mannen, vrouwen met 

vrouwen of in het leven in een groter gemeenschapsverband 

kunnen mensen de vreugde beleven om de hulp die bij hen past. 

 

Aan het slot van zijn evangelie – hoofdstuk 20 is in het evangelie 

volgens Johannes het eerste slot – grijpt de evangelist Johannes 

terug op motieven uit Genesis 2.  

In het verhaal over de Paasmorgen horen we hoe de Heer in de 

hof Maria ontmoet, hoe de nieuwe Adam zijn gemeente wegroept 

uit haar verdriet opdat zij draagster zal zijn van hoop en verwach-

ting. Johannes vertelt ons opnieuw dat wij geschapen zijn om te 

leven in het licht, in het vertrouwen dat wij gedragen worden op 

de adem Gods, ons lieve leven lang en verder. 

 

M.J. Wisse 

 

 

 

 



 

Voortgang verkiezing van ambtsdragers  
 

In de vorige Schakel hebben wij u geïnformeerd over de procedure 

‘verkiezing van ambtsdragers’. Zo ook in daarna in brieven van 22 

januari en 21 februari.  

Dit alles aan de hand van de bepalingen in de kerkorde en in de 

plaatselijke regeling.  

U heeft in ruime mate gebruik gemaakt van de mogelijkheid 

aanbevelingen in te dienen: 18 gemeenteleden hebben bij elkaar 

48 personen aanbevolen.  

Op basis daarvan is door de consulent contact gelegd met een 

aantal van hen, beginnende bij hen die de meeste aanbevelingen 

hadden gekregen.  

In onze brief van 22 februari hebben wij de criteria beschreven die 

een rol hebben gespeeld in de overwegingen van het breed mode-

ramen om te komen tot een verkiezingslijst van zeven kandidaat 

ambtsdragers. 

 

Op woensdag 28 februari vond in De Ark te Sluiskil een gemeente-

avond plaats onder leiding van het breed moderamen, in samen-

werking met de consulent.  

Na inleiding en toelichting op proces en procedure vond de schrif-

telijke verkiezing plaats waarbij de 48 aanwezige gemeenteleden 

(plus 7 die bij volmacht stemden) per gekandideerde persoon, 

gekoppeld aan een ambt, voor of tegen konden stemmen.  

 



 

 

Het resultaat hiervan is dat alle zeven kandidaten met ruime meer-

derheid zijn verkozen: 

 

Diakenen: 
Mieke Verplanken   

Gertjan van der Brugge  

Adri de Bruijne    

 

Ouderlingen: 
Levien Hamelink   

Ad Eggebeen    

 

Ouderlingen–kerkrentmeester: 
Arno Dieleman   

Albert van Leeuwen    

 

Na deze verkiezing hebben de kandidaten 8 dagen bedenktijd om 

te overwegen of zij hun verkiezing al dan niet aanvaarden.  

De uitkomst hiervan zal op zondag 11 maart via de mededelingen 

aan de gemeente bekend worden gemaakt.   

Vanaf die zondag is er gelegenheid om bezwaar te maken tegen 

de gevolgde verkiezingsprocedure of tegen de bevestiging van een 

gekozene.  

Deze bezwaren dienen uiterlijk vijf dagen na de bekendmaking 

schriftelijk en ondertekend bij de scriba van de classis te worden 

ingediend. 

Het breed moderamen hoopt, als de verkiezingsprocedure voor-

spoedig verloopt en er geen vertragingen optreden, dat in de 

kerkdienst op Palmzondag (25 maart) nieuwe ambtsdragers zullen 

kunnen worden bevestigd.  

 

 



 

 

Tijdens de gemeenteavond heeft het breed moderamen ook een 

aantal zaken aangestipt die van belang kunnen zijn in de komende 

tijd.  

Zo is ons advies o.a. om langs heldere en transparante lijnen toe te 

werken naar een aantal beleidsmatige keuzes binnen afzienbare 

tijd (b.v. in de loop van 2019).  

Tegelijkertijd lijkt het ons niet verstandig om nu op korte termijn, 

b.v. in een paar maanden tijd, verstrekkende beslissingen te force-

ren.  

Er zal eerst ook gewerkt moeten worden aan herstel van onderling 

vertrouwen.  

Heel wat mensen en onderlinge relaties hebben schade opgelopen 

in de achterliggende tijd.  

Soms zal het erg moeilijk zijn om dit (op korte termijn) te helen. 

Tijd, bezinning, (poging tot) begrip en verlangen naar verbonden-

heid als gemeente van Christus met een verder liggend doel ‘dan 

dat wat voor ogen is’, kunnen helpen om toch weer te groeien naar 

een grotere gezamenlijkheid.  

 

Om het kerkenraad en gemeente beter mogelijk te maken op een 

goede wijze te werken aan bovenstaande onderwerpen zijn er mo-

gelijkheden om tijdelijk een beroep te doen op financiële onder-

steuning vanuit organen van de landelijke kerk.  

Het breed moderamen heeft hiervoor eerste oriënterende contac-

ten gelegd.  

Met deze ondersteuning zou naast pastorale inzet ook deskundige 

en kerkelijk ervaren menskracht kunnen worden aangetrokken om 

kerkenraad en gemeente in de komende tijd bij te staan.  

Uiteraard is het aan de nieuwe kerkenraad om te bepalen of en op 

welke wijze gebruikt gemaakt zal worden van adviezen en moge-

lijkheden.   

 



 

 

De Protestantse gemeente Philippine – Sas van Gent – Sluiskil 

maakt, nog maar kort na het vieren van het 25-jarig bestaan, een 

zeer moeilijke periode mee.  

Wellicht zal sommigen de gedachte bekruipen: ‘dit komt nooit 

meer goed’.  

Er zúllen ook dingen zijn die nooit meer worden zoals het was. 

Wanneer je als gemeenschap door een crisis gaat betekent dat 

dikwijls op veel onderdelen verlies.  

Toch is er ook een belofte en hoop.  

Hoop dat door deze dingen heen, op een of andere wijze zich we-

gen zullen ontvouwen naar de toekomst.  

Een toekomst waarin ieders eigen verhaal een plek heeft en waar 

de gezamenlijke roeping centraal staat om, hoe kwetsbaar en po-

ver soms ook, vorm en inhoud te geven aan dat waar de Levende 

ons in voorgaat. 

 

Wanneer er vragen zijn over deze procedure kunt u terecht bij de 

consulent ds. Marjo Wisse of bij ondergetekende.  

Voor pastorale zaken kunt u ook in deze periode een beroep doen 

op pastoraal werker ds. Ank Muller. 

 

Ds. Arie van der Maas 

voorzitter classis Zeeuws Vlaanderen 

apvdmaas@zeelandnet.nl  

06 – 13423121 

 

 

 

 

 

mailto:apvdmaas@zeelandnet.nl


Beste mensen, 

Zoals al jaren de gewoonte is gedurende de vastentijd, hebben we 

ook dit jaar weer drie ontmoetingsmaaltijden, verspreid over onze 

Elisabeth parochie.  

De opbrengst, vrijwillige bijdrage, gaat voor het derde jaar naar 

het project: "Medisch werk Mumbai." 

Daar we, helaas, in Philippine dit jaar niet terecht kunnen in het 

prachtige en sfeervolle PKN kerkje wordt de derde maaltijd, op 21 

maart 2018, in de RK kerk gehouden. 

Wij, de leden van de werkgroep vastenactie, vonden het steeds 

prettig met jullie samen de maaltijd te nuttigen.  

Het oecumenische karakter gaf steeds een extra impuls.  

Na de maaltijd zal er om 19 u een vesperdienst gehouden worden. 

Aanmelden niet nodig. 

Met dit bericht nodigen wij jullie van harte uit voor de maaltijd en 

de vesperdienst. 

 

 

Aanvang maaltijd: 17.30.  

Graag aanmelden: via het kantoor, 0115-616006,  

e-mail:bureau@eparochie.nl 

 

Hartelijke groet, en tot ziens? 

Namens de werkgroep, Simone Rovers-Jouret 

https://e-aj.my.com/mailto:bureau@eparochie.nl


 

Administratie 

Vrijwillige bijdragen 2017 ; 

Inkomsten oud papier; 

December 2017     € 826,00  

 

 

Verjaardagfons  Philippine 

De jaarwisseling ligt weer achter ons en dus wordt het weer  

tijd om de balans van ons verjaardagfonds op te maken. 

Onze medewerkers zijn er weer druk mee bezig geweest. 

Van harte bedankt voor de tijd die jullie daarvoor hebben 

ingezet. 

De opbrengst bedroeg dit jaar 427,74 euro.  

Ongeveer een zelfde bedrag als vorig jaar.  

Alle geefsters en gevers harteliijk dank daarvoor. 

Ook in 2018 hopen wij weer op dezelfde wijze door te gaan 

en rekenen op uw aller medewerking. 

                                                                dvn 



 

Verjaardag fonds Sluiskil  

Mevr. De Bruijne    1 € 5,00 

Mevr. De Bruijne    4  €25,00 

Mevr. De Bruijne    2  €10,00 

Mevr. De Bruijne    10 €50,00 

Mevr. De Bruijne    9 €50,50 





 

 



 

Extra collecte diaconie 

 

De grote textielstad Tirupur in het zuiden van India, telt meer dan 

10.000 kinderen in de knel.  

De meesten zijn samen met hun ouders naar de stad gemigreerd 

in de hoop op een beter leven.  

De realiteit is dat de kinderen, in het bijzonder de meisjes, moeten 

werken in de textielsector en niet meer naar school kunnen.  

Ze lopen het risico slachtoffer te worden van geweld of andere 

vormen van uitbuiting.  

De organisatie SAVE doet er alles aan om deze kwetsbare kinderen 

op school te krijgen.  

Samen met de gezinnen werken de bevlogen medewerkers van 

SAVE aan onderwijs voor alle kinderen om zo de vicieuze cirkel van 

armoede te doorbreken.  

SAVE is een stevige organisatie met een groot netwerk van vrijwil-

ligers.  

Veldwerkers sporen werkende kinderen en straatkinderen op.  

Zij begeleiden hen naar school en bieden zo nodig tijdelijk onder-

dak.  

Ook zorgen de medewerkers dat de thuissituatie verbetert. 

Van harte aanbevolen! 

Geeft u ook?  

Dit kan ook op NL 89 ABNA 0457 457 457 t.n.v.  

Kerk in Actie o.v.v. collecte 40dagentijd 



 

Extra collecte diaconie 

Steun voor kwetsbare gezinnen in Noord-Oeganda 

Armoede, ziekte en huiselijk geweld maken het leven van moeders 

in Oeganda zwaar. Mothers' Union, het vrouwennetwerk van de 

Orthodoxe Kerk, wil hier verandering in brengen.  

Medewerkers bezoeken vrouwen in gebieden waar door de jaren-

lange burgeroorlog veel geweld is geweest.  

Het leven van vele gezinnen is hierdoor totaal ontwricht. Veel 

mannen drinken te veel en zijn gewelddadig.  

Vrouwen worden dagelijks geconfronteerd met huiselijk geweld. 

Zij kunnen bij de medewerkers van Mothers’ Union samen met 

hun man relatiecursussen volgen, waarin ze leren elkaar te res-

pecteren in hun eigen rol in het gezin.  

Ook geeft Mothers’ Union voorlichting over hiv/aids, traint ze vrou-

wen in het omgaan met conflicten en versterkt ze de positie van 

vrouwen in de kerk.  

Hierdoor voelen vrouwen zich gesterkt om een actievere rol te 

spelen in hun gezin, kerk en dorp. 

  Met deze collecte steunt u het werelddiaconale werk van Kerk in 

Actie zoals Mothers’ Union in Oeganda.  

Van harte aanbevolen! 

Geeft u ook?  

Dit kan ook op NL 89 ABNA 0457 457 457 t.n.v.  

Kerk in Actie o.v.v. collecte 40dagentijd. 



 
Extra collecten kerkbeheer 
 
Zondag 1 april 
 
Jeugdwerk/JOP 
Op een zondagmiddag in Spijkenisse lopen een moeder en haar 

dochter schuchter de kerk binnen waar Kliederkerk plaatsvindt.  

Al snel verliezen ze zich in de creatieve werkvormen waarmee ze 

spelenderwijs een bijbelverhaal ontdekken.  

Ook genieten ze van een vertelling en een gezamenlijke maaltijd. 

Ze hebben weinig met de kerk, maar willen wel meer weten, 

vertellen ze.  

Na dit eerste bezoek komen ze regelmatig terug en nemen zelfs 

klasgenootjes en buurmeisjes mee.  

Afgelopen vijf jaar zijn meer dan 100 Kliederkerken gestart. JOP, 

Jong Protestant, brengt deze Kliederkerken via digitale en fysieke 

ontmoetingen met elkaar in verbinding.  

Ook ondersteunt JOP Kliederkerken met tips en advies om verder 

te groeien in geloof en creativiteit.  

Collecteer mee en help Kliederkerken om uitnodigende gemeen-

schappen te zijn voor alle leeftijden. 

 

    

   De redactie wenst u gezegende paasdagen 

 



 
Extra collecten kerkbeheer 
 
Zondag 22 april 
 
Eredienst en kerkmuziek 
Op het gebied van vieringen is in onze protestantse gemeenten 

veel in ontwikkeling.  

Veel gemeenten zijn op zoek naar nieuwe manieren en andere 

muziek om de erediensten vorm te geven.  

Daarnaast is er een groei van het aantal plekken waar in het ritme 

van de dag of de week korte vieringen worden gehouden met veel 

aandacht voor stilte, ontmoeting met God en met de ander.  

Zoals in Doorn waar belangstellenden op alle dagen van de week 

kunnen meedoen in het morgengebed en het avondgebed.  

Het is een initiatief van een gemeenschap van vrijwilligers die op 

de adem van de getijden Gods lof zingt, en dagelijks Bijbelleest en 

bidt.  

De komende jaren bundelt de Protestantse Kerk ervaringen en 

deelt materiaal om eigentijdse vormen van vieren een stimulans 

te geven. 

 

 

Thema-Koffieochtend 
 

Deze zal plaatsvinden op dinsdagmorgen 24 maart 10.00 uur.  

Het thema zal voorbereid worden door Ds.D.Stap. 

Het onderwerp is deze keer Jezus 

De gastvrouw deze ochtend is Marleen Dieleman  

Rentmeesterstraat 25 Sluiskil. 

Van harte welkom. 



 

Geachte kerkenraad en geacht college van 

kerkrentmeesters,  

 
Het is u ongetwijfeld bekend dat veel kerken in de provincie 

Zeeland een monumentale status hebben.  

Het kerkgebouw kan daarbij een rijksmonument zijn of een 

gemeentelijk monument.  

Daarnaast zijn er nog veel andere kerkgebouwen die, al hebben 

ze geen monumentale status, het toch waard zijn om behouden te 

worden voor het nageslacht.  

Het Regionaal College voor de Behandeling van Beheerszaken 

Zeeland heeft daarom een inventarisatie gemaakt van de 

kerkgebouwen die geen monumentale status hebben.  

Daarbij is onderscheid gemaakt tussen kerkgebouwen die, naar de 

mening van het RCBB, niet behoudenswaardig zijn en 

kerkgebouwen die wel behoudenswaardig zijn.  

Voor het al dan niet behoudenswaardig zijn van een kerkgebouw 

zijn de volgende criteria als uitgangspunt genomen: Kerkhisto-

risch: 

zijn er bijzondere kerkhistorische argumenten op het gebied van 

kerkbouw, theologie, liturgie,pastoraat, diaconaal of missionair. 

Jong (monument):  is er sprake van een potentieel (jong) monu-

ment als gevolg van de architectuur, architect of stijl.  

Zeeuws perspectief:  uniek vanuit de provinciale optiek.  

Voor uw gemeente betekent dit dat het hieronder genoemde 

kerkgebouw door het RCBB op de lijst van behoudenswaardige 

kerkgebouwen is geplaatst: Hervormde Kerk Philippine, Koningin 

Emmastraat 7, 4553 AZ Philippine  

  



 

 

Voor u als gemeente verandert er niets zolang het kerkgebouw uw 

eigendom is.  

Mocht u nu of in de toekomst plannen hebben om het kerkgebouw 

af te stoten of te verkopen, dan wil het RCBB graag in een 

vroegtijdig stadium betrokken worden bij deze plannen.  

Samen met u willen we dan zoeken naar de beste oplossing voor u 

als gemeente, maar daarnaast ook naar oplossingen voor het 

behoud van het kerkgebouw.   

Het gaat om het behoud als gebouw, voor het RCBB zijn vele 

herbestemmingen of nevenbestemmingen bespreekbaar, zowel 

kerkelijk als niet niet-kerkelijk gebruik.  

Mocht u over deze brief vragen hebben dan kunt u contact 

opnemen met de de heer Gerrit Oosterwijk, Beleidsmedewerker 

Ondersteuning RCBB, telefoon: 06-11921916 of e-mail: 

g.oosterwijk@protestantsekerk.nl   

Wij hopen van harte dat het kerkgebouw nog lang gebruikt zal 

mogen worden voor de activiteiten van uw gemeente.  

Aan de andere kant weten we met elkaar ook dat inkrimping van 

het gebouwenbestand soms noodzakelijk is.  

Kerk-zijn is meer dan een gebouw, hoe waardevol dat gebouw ook 

kan zijn.   

Als RCBB willen we graag voorkomen dat er door u besluiten 

worden genomen die niet de instemming van het RCBB kunnen 

krijgen.  

Vandaar dat wij u door middel van deze brief op de hoogte stellen 

van het beleid rondom de kerkgebouwen.  

Het RCBB denkt graag met u mee.   Namens het Regionaal College 

voor de Behandeling  van Beheerszaken Zeeland  

  

F.D. Groenleer, voorzitter  

S. Pielaet, secretaris  



Gedicht voor pasen 

Want als hij is opgestaan vannacht 

dan ook onze moed 

Om te doen als Hij 

Want als Hij is opgestaan in deze vroege ochtend 

dan ook onze wil 

Hem te volgen 

Want als Hij is opgestaan 

dan ook ons geloof 

dat het donker niet het laatste woord spreekt 

Als er iets nieuw is deze dag 

is het onze liefde 

geboren uit Hem 

en bestemd voor de wereld 

Want als er iets is opgestaan 

is het ons antwoord op: 

‘heb je Me Lief?’ 

 



 

Predikant:  vacant 

   consulent: ds. M. Wisse 
 

Het Breed Moderamen van de Classis Zeeuws Vlaanderen draagt 

vanaf 1 februari de volledige verantwoordelijkheid, voor de zorg en 

leiding van de gemeente in afwachting van verkiezing en bevesti-

ging van een nieuwe kerkenraad. 

 



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 Wielingenlaan 2   4535 PH Terneuzen 

Zorgsaam Ziekenhuis Med Centric  Pastoor van Genklaan 6  4501 AJ  Oostburg  

UZ Gent    De Pintelaan 185   9000      Gent 

AZ - Campus Maria Middelares  Kortrijksesteenweg 1026B  9000      Gent 

AZ – Campus Sint-Josef   Kliniekstraat 27    B-9050   Brugge 

AZ–Sint-Jan Brugge   Ruddershove 10   Brugge 

Admiraal de Ruyter Ziekenhuis  ‘s Gravenpolderseweg 114  4462 RA Goes 

Admiraal de Ruyter Ziekenhuis  Koudekerkseweg  88   4382 EE  Vlissingen 

Redoute    Rijsenburg 2   4551 HT  Sas van Gent  

Ter Schorre    Bachlaan 90   4536 GD Terneuzen 

De Blide     Alberdingk Thijmstraat 1   4532 CZ Terneuzen 

Bachtendieke     Koninginnelaan 2     4532 BP Terneuzen 

Vremdieke     Irisstraat 30     4542 EE  Hoek 

De Vurssche     Rooseveltlaan 1    4571 HT Axel 

De Molenhof     Molenstraat 14    4543 CM Zaamslag  

’t Verlaet     Bernhardtstraat 22   4554 BE Westdorpe 

Annelot ter Walle   Ter Wallestraat 7  4521 AZ Biervliet 

Emmaus     Handboogstraat 6    4515 CW Ijzendijke 

De Blaauwe Hoeve   Truffinoweg 2     4561 NT Hulst 


