Erediensten
Januari
Zondag

6

Sluiskil

Zondag

13

Philippine

Zondag

20

Sluiskil

Zondag

27

Philippine

rev. A. Muller
ds. J.H. Brouwer

ds. M. van Maanen
ds. M. Wisse

10.00 uur
10.00 uur
10.00 uur
10.00 uur

Februari
Zondag

3

Zondag

10

Zondag

17

Zondag

24

Sas van Gent Redoute
ds. E. Rooze
Philippine
ds. M. Vermet
Sluiskil
H.A.
ds. D. Stap
Philippine
Ds. J. de Beun

10.00 uur

10.00 uur
10.00 uur
10.00 uur

Maart
Zondag

3

Sluiskil

ds. S. Ketelaar

10.00 uur

De vier evangelisten en het kerstverhaal
Lucas schrijft met het oog op de volkeren, de niet-joden.
Van de evangelist Lucas wordt vermoed dat hij dezelfde is als
dokter Lucas over wie Paulus spreekt in zijn brief aan de Colossenzen: “Lucas, onze geliefde arts”.
Een belangrijk thema dat in het evangelie van Lucas telkens
opduikt is de vreugde.
Gods binnenkomen in de geschiedenis, in de tijd van mensen,
brengt vreugde.
Het bestaan gaat open naar geluk.
En mensen worden opgeroepen om in die vreugde om Gods
komst te delen, zich bij die vreugde te laten betrekken.
In het geboorteverhaal dat Lucas ons vertelt wordt die vreugde
door de engel aan de herders verkondigd:
“Ik kom jullie goed nieuws brengen,
dat het hele volk met grote vreugde zal vervullen…”
Lucas wordt wel de evangelist van de armen genoemd, omdat de
armen bij hem de eerste ontvangers zijn van het heil.
In het geboorteverhaal worden zij tegenwoordig gesteld in de
herders, het maatschappelijk uitschot van die dagen.
En natuurlijk in het kind en zijn ouders, voor wie geen plaats was
in de herberg.
De kerkvader Origenes voegde aan de enscenering van Lucas
nog de os en de ezel toe, die hij ontleende aan een tekst uit
Jesaja ‘een os kent zijn eigenaar en een ezel de krib van zijn
meester’. ‘Sjor we chamor’ heten os en ezel bij hun Hebreeuwse
namen. Schorriemorrie. ‘De hemel heeft het kleen verkoren’, zal
Vondel eeuwen later dichten.

De evangelist Mattheüs heeft voor zijn evangelie als eerste lezers
zijn volks- en geloofsgenoten, de joden, op het oog.
Hij begint zijn evangelie met geslachtsregisters waarin Jezus wordt
verbonden met de geschiedenis van Israël, met de namen van
Abraham en David en vele anderen.
Bij Mattheüs is een belangrijke rol weggelegd voor Jozef, die zich
ontfermt over Maria en haar kind.
En Mattheüs vertelt over de wijzen uit het oosten die op het
geleide van een ster komen om het kind te eren.
Goud en wierook en mirre nemen zij mee. Magiërs uit het oosten,
vertegenwoordigers van de volkeren en van de wijsheid van de
volkeren.
Als zij komen naar Jeruzalem om de koning van de Joden te
zoeken gaat in vervulling wat is voorzien door de zangers van de
psalmen en de profeten:
De schatten van de zee zullen je toevallen,
de rijkdom van vreemde volken valt je in de schoot. (Jesaja 60)
De volken zullen tot hem treden / zijn vijand likt het stof.
Tarsis en Scheba’s verre stranden, brengt hem uw overvloed.
Gij koningen van alle landen, valt deze heer te voet. (psalm 72:3
berijmd)

Maar Mattheüs vertelt ook hoe de weg van Jezus verbonden is met
de weg van zijn volk, de weg van passie en Pasen.
In Herodes herkennen we de gestalte van farao, die met man-enmacht regeert en het bloedvergieten niet schuwt.
Jozef en Maria zullen met hun kind vluchten naar Egypte.
Egypte, in de bijbel vaak land van onderdrukking en verschrikking,
wordt een toevluchtsoord.

De evangelist Johannes schrijft geen geboorteverhaal, maar een
diepzinnige ouverture waarin hij verteld over het woord dat was in
den beginne, het scheppende en levengevende woord van God.
Dat woord is vlees geworden.
Het is ons niet vreemd en ver gebleven, maar is ingegaan op onze
werkelijkheid en is zo ons levenslicht geworden.
Vanuit dit wonder kunnen wij leven in het vertrouwen dat de duisternis nooit voorgoed het laatste woord zal krijgen.
En Marcus? Marcus vertelt geen geboorteverhaal.
En Marcus heeft ook geen diepzinnige proloog.
Marcus valt bij de aanvang van zijn evangelie met de deur in huis:
Het begin van het evangelie van Jezus Christus, Zoon van God.
Marcus wil de lezers en hoorders van zijn evangelie aansporen om
deze mens te volgen, om zijn gangen na te gaan, zijn rondgaan
onder de mensen, zijn opgang naar Jeruzalem, de stad van gerechtigheid en vrede.
Marcus wil zijn lezer en hoorders aansporen om het wonder van
Pasen te verstaan in hun dagen, in hun levenstijd.
En daarom valt hij zo plompverloren met de deur in huis.
Er is geen tijd te verliezen!
M.J. Wisse

Vanuit de kerkenraad.
Gemeenteavond 31 oktober 2018
Tijdens de, goed bezochte, gemeenteavond van 31 oktober jl.
hebben de kerkenraadsleden, waaronder ondergetekende als interim-kerkenraadslid u verteld van wat door de nieuwe kerkenraad
sinds hun aantreden in juni 2018 in gang is gezet, en kwam ons
Plan van Aanpak Herstart Opbouw en Doorgroei ter sprake.
De belangstellende aanwezigen kregen daarna de mondeling gegeven informatie ook schriftelijk toegestuurd.
Mocht u niet aanwezig zijn geweest en deze alsnog toegestuurd
willen hebben, laat het a.u.b. even weten aan de scriba op mailadres scribaPSS@protestantsegemeente.nl

Samenstelling kerkenraad
Tijdens een mooie dienst op 2 december jl. is de heer Paul Koelewijn bevestigd als diaken.
We zijn blij dat hij ons is komen versterken! Wij hopen dat onze
oproep om nieuwe kerkenraadsleden nog meer resultaat zal hebben.
We hebben nu zes eigen leden, drie diakenen, één ouderling en
twee ouderlingen-kerkrentmeester.
We hopen en bidden, dat we op korte termijn nog een kandidaatouderling kunnen vinden.
Op 31 december aanstaande loopt de tijdelijke benoeming door de
classis af van de twee interim-kerkenraadsleden mevrouw ds. Marjo Wisse en ondergetekende Arie Haasnoot.
Door de recente uitbreiding van de kerkenraad zal de aanstelling
van mevrouw ds. Marjo Wisse niet worden verlengd.
Hoewel zij voorlopig, mede in verband met de nog openstaande
predikantsvacature, als consulent en adviseur van de kerkenraad
aan onze gemeente verbonden zal blijven, willen wij Marjo hartelijk bedanken voor de deskundige en liefdevolle inspiratie die wij
de afgelopen tijd van haar mochten ontvangen.

De kerkenraad besloot verlenging aan te vragen voor de aanstelling van Arie Haasnoot als interim-kerkenraadslid.
Tijdens een evaluatiegesprek van de kerkenraad met classispredikant ds. Arie van der Maas op 17 december jl. deelde deze
mede, dat het breed moderamen van de classis Delta heeft
besloten Arie Haasnoot tot 30 juni 2019 opnieuw aan te stellen
als tijdelijk kerkenraadslid.
Binnen de kerkenraad heeft Arie Haasnoot het interimvoorzitterschap overgenomen van ds. Marjo Wisse.

Pastoraat
Zo lang onze gemeente geen predikant heeft, ontvangen wij
ondersteuning in het pastoraat van een beroepskracht.
Tot dit moment is dat mevrouw Ank Muller.
Zij biedt pastorale hulp aan wie van u daar behoefte aan heeft.
Ook leidt zij in voorkomende gevallen afscheidsdiensten van
overledenen.
Per 1 januari aanstaande gaat zij ons helaas verlaten in verband
met haar benoeming tot kerkelijk werker in de protestantse
gemeente te Oost-Souburg.
Wij danken Ank Muller voor haar goede zorgen in onze gemeente, en wensen haar succes en zegen toe in haar nieuwe werkkring.
Gelukkig hebben wij voor de pastorale ondersteuning op tijd een
opvolger gevonden in de persoon van mevrouw ds. Anke Dekker.
Zij heeft weliswaar ‘ds.’ voor haar naam staan, maar zij zal bij
ons dezelfde werkzaamheden verrichten als tot nu toe Ank
Muller.
Voorlopig kunt u haar het beste bereiken via ouderling Ad
Eggebeen of via de scriba (zie bovenstaande mailadres).
Wij hopen dat u zich spoedig thuis zult voelen bij de pastorale
zorg van Anke Dekker.

Extern advies over beheerszaken
Het u bekende plan van aanpak voorzag in het inschakelen van
externe deskundige bijstand op het gebied van beheerszaken.
In het Brabantse hebben wij gevonden de heer Wim Kol, oudkerkrentmeester, die onze stukken heeft bestudeerd, met de
ouderling-kerkrentmeesters en ondergetekende heeft gesproken
en een schriftelijke bijdrage heeft geleverd voor een nog op te
stellen nieuw beleidsplan.
Daarbij heeft hij mede gebruik gemaakt van stukken en informatie
die bij de kerkenraad vanuit het verleden beschikbaar zijn.
Over enkele maanden zullen wij het gesprek met u openen over
een nieuw beleidsplan.
Daarbij zal het dan ook gaan over de invulling van de predikantsplaats en over het gebouwenbeheer.
Wij zijn de heer Kol erg dankbaar voor zijn deskundige bijdrage!

Tijdelijke ondersteuning voor gemeenteopbouw
Zoals in het plan van aanpak is voorzien, wordt tijdelijk beperkte
pastorale bijstand ‘ingehuurd’ van een predikant, gericht op heling
en verzoening.
De kerkenraad heeft hiervoor contact opgenomen met het bureau
Mobiliteit van de landelijke protestantse kerk.
Wij zijn blij hiervoor een geschikt persoon te hebben gevonden in
de persoon van mevrouw ds. Sophie Bloemert.
Elders in dit kerkblad stelt zij zich aan u voor en geeft zij haar visie
op haar werk bij ons.
Binnenkort zal zij zich op een gemeenteavond in persoon aan u
voorstellen.

Gemeenteavond op woensdag 27 februari 2019
Noteer het alvast in uw agenda! Tijdens de laatste gemeenteavond werd het idee geopperd om met elkaar eens te praten
over onze identiteit, Wat is ons nestgeur?
Wat maakt dat wij ons zo thuis voelen in de protestantse
gemeente te Philippine, Sas van Gent en Sluiskil?
En wat betekent dat voor onze toekomstige zoektocht naar een
nieuwe predikant?
Hierover willen we met elkaar het gesprek voeren op 27 februari
aanstaande.
Het gesprek over identiteit zal begeleid worden door mevrouw
ds. Sophie Bloemert.
En natuurlijk zullen wij u vanuit de kerkenraad ook de laatste
nieuwtjes vertellen, als die er zijn.

Tot slot
Graag wil ik u namens de kerkenraad bedanken voor het
vertrouwen dat u ons geeft.
Dat zorgt er voor dat wij ons gesteund weten in ons werk.
Ook persoonlijk, als buitenstaander, dank ik u voor uw
gastvrijheid die ervoor zorgt dat ik mij meer en meer thuis voel
bij u, ook al is mijn aanwezigheid van korte duur.
Ik ‘betrap’ mij er op, dat ik steeds meer praat in de wij-vorm als
ik het heb over jullie, pardon onze, gemeente.
Als team groeien wij in de kerkenraad naar elkaar toe en tijdens
onze vergaderingen hebben wij behalve aandacht voor serieuze
zaken ook tijd voor een lolletje.
Wij voelen dat we ons werk mogen doen met de zegen van de
Heer, en dat voelt goed!
Arie Haasnoot, interim-voorzitter kerkenraad.

Kennismaking met ds. Sophie Bloemert
als tijdelijk ondersteuner voor gemeenteopbouw
Enige weken geleden ben ik op uitnodiging van de kerkenraad
naar Zeeuws Vlaanderen gekomen om te overleggen over de
mogelijkheden om als interimpredikant mee te werken aan de
verdere opbouw van uw gemeente. Daarbij is het plan dat tijdens
de gemeenteavond aan u is voorgelegd, leidend.
Daarin wordt gesproken over heling en verzoening. Immers: in de
afgelopen periode zijn als gevolg van de problematiek en alles wat
hieruit is voortgekomen, gemeenteleden beschadigd en gekwetst.
Onderlinge verhoudingen zijn onder druk komen te staan.
Sommigen hebben de weg naar de kerk en elkaar wel weer
gevonden of zijn daarmee bezig; voor anderen is het zover nog
lang niet. In 2019 hoop ik (samen met de kerkenraad) een proces
van nieuwe verbondenheid op gang te kunnen brengen.
De stip op de horizon is een gezamenlijke identiteit als gelovige
gemeenschap, zodat de gemeente samen met een nieuwe
predikant over enige tijd zich weer op de toekomst kan richten.
Ik ben mij nu aan het inwerken en denk na over de beste aanpak.
Daarbij horen zeker persoonlijke ontmoetingen.
En de gemeenteavond op woensdag 27 februari a.s. kan een
wezenlijke stap worden op de reis naar nieuwe verbondenheid.
Dit is ook een goed moment om mijzelf wat nader bij u te
introduceren.Na mijn theologiestudie in Utrecht werd ik in 1987
predikant in de HG Kruiningen.Daarna ben ik als predikant
verbonden geweest aan de wijkgemeente Vredeskerk in Leiden, de
SoW gemeente Uithoorn en de PG Heerlen.

In 2011 werd ik predikant in landelijke dienst in de functie van Regionaal Adviseur Classicale Vergaderingen Zuid Nederland. ds. Sophie Bloemert
De provincies Limburg, Noord-Brabant en Zeeland heb ik in die jaren goed leren kennen, vooral door de vergaderingen met de BM´s
en presentaties over kerkordezaken in de classicale vergaderingen.
Zo ben ik ook in Zeeuws-Vlaanderen thuis geraakt.
Daarnaast word ik regelmatig op zondag in gemeenten uitgenodigd als gastvoorganger.
Per 1 september jl. is de functie van RACV opgeheven.
Sindsdien ben ik interimpredikant in landelijke dienst.
Destijds volgde ik de eerste opleiding tot interimpredikant.
Dit is een specialisatie gericht op werken in gemeenten die enige
tijd extra aandacht nodig verdienen vanwege veranderingsprocessen, moeilijke beleidskeuzes of conflictsituaties.
Mijn man en ik wonen sinds 2005 in Heerlen en zijn verknocht geraakt aan het Zuid-Limburgse land.
Mijn standplaats is dan ook Heerlen; via Antwerpen is ZeeuwsVlaanderen relatief goed te bereizen.
Mijn werk in Philippine, Sas van Gent en Sluiskil proberen we slim
te organiseren.
Ik ga er voorlopig van uit, dat ik zo´n 2x per maand twee dagen
achter elkaar in de regio zal zijn.
Daarnaast ben ik projectleider van de evaluatie van het rapport uit
1999 Schuilplaats in de wildernis? waarin besluiten zijn genomen
rond situaties van seksueel misbruik in pastorale relaties.

Nu is het belangrijk de afgelopen 20 jaren te overzien: wat heeft
gewerkt, hoe is het met preventie, wat staat ons te doen gelet op
de ontwikkelingen in kerk en maatschappij?
Voor dit project ben ik de komende maanden regelmatig in Utrecht
te vinden.
Tenslotte: in deze weken van advent en kerst biedt het Liedboek
een schat aan levenservaring en verwachting.
Ik citeer - bij wijze van wens voor u allen - graag enkele woorden
van Huub Oosterhuis (lied 493)

Soms breekt uw licht
in mensen door onstuitbaar
zoals een kind
geboren wordt.
Gedenk de mens
die wordt genoemd uw kind
uw koninkrijk
uw licht.
Geen duisternis
heeft ooit hem overmeesterd.
Met hartelijke groeten en tot ziens,

Zeeuwse vakantieweek Nieuw Hydepark
Rooseveltpaviljoen
Ook in 2019 wordt er van 6 t/m 13 april
weer een Zeeuwse week georganiseerd In het Rooseveltpaviljoen.
Deze week is bedoeld voor mensen met een lichamelijke beperking
en voor ouderen die nog nooit op vakantie zijn geweest en niet
meer alleen weg kunnen.
Jaarlijks wordt deze week georganiseerd in een aangepaste accommodatie en met de hulp en aandacht van vrijwilligers.
Als u denkt hiervoor in aanmerking te komen neem dan contact op
met iemand van de diaconie.
Ook als u denkt iemand te weten die hiervoor in aanmerking kan
komen kunt u dit aangeven bij de diaconie.
Aanmelden kan tot 10 januari 2019.

Cartridges
Cartridges kunnen nog steeds worden ingeleverd in de doos die in
beide kerken op de leestafel staat!!

Besluitenlijst
Overzicht van de in de kerkenraad genomen besluiten
sinds 8 mei 2018

Extra collecten Januari en februari
Diaconie
3 FEBRUARI
COLLECTE KERK IN ACTIE (WERELDDIACONAAT)
BANGLADESH
Water staat de Bengalen aan de lippen.
In Nederland weten we dat wonen in een rivierdelta gevaar met
zich meebrengt.
In Bangladesh leven miljoenen arme gezinnen op rivieroevers zonder dijken die hen tegen vernietigende overstromingen kunnen beschermen.
Bij cyclonen en wervelstormen spoelen huizen weg en loopt landbouwgrond onder.
Collecteer mee om Bengalen veilig te laten wonen!
Samen met lokale kerken kunnen we mensen voorbereiden op
rampen.
We bouwen schuilplaatsen, stellen per dorp evacuatieplannen op,
trainen mensen om gewassen te verbouwen die goed tegen storm
en zware regens kunnen en bieden direct noodhulp na overstromingen.
Kerk in actie bankreknummer:NL89ABNA 0457 457 457 o.v.v.
Werelddiaconaat februari.

17 FEBRUARI
COLLECTE KERK IN ACTIE (NOODHULP)
ETHIOPIË
Ethiopiërs zij n droogte van oudsher gewend, maar door klimaatverandering is het steeds vaker en langer extreem droog.
Gezinnen komen in grote nood: water en voedselvoorraden raken
op, vee sterft.
De strijd om te overleven wordt steeds zwaarder.
Samen met de Ethiopische kerk helpen we boerengezinnen om
ook in extreme tijden van droogte te overleven.
We verstrekken zaden van droogtebestendige gewassen, stimuleren mensen te handelen in bij voorbeeld zeep of snacks voor extra
inkomsten, leggen waterbronnen aan en gaan met hout besparende oventjes houtkap tegen om te voorkomen dat vruchtbare grond
wegspoelt.
Collecteer mee, zodat 3.500 gezinnen het komend jaar voldoende
voedsel en drinkwater hebben om droogte te overleven.
Kerk in actie Bankrekeningnummer: NL89ABNA 0457 457 457
o.v.v. Noodhulp februari.

Gebedsweek voor de Eenheid van de Christenen van 18 t/
m 25 januari 2019.
IN 2019 ZET DE WEEK VAN GEBED VOOR DE EENHEID VAN
CHRISTENEN HET RECHT VOOR OGEN.
MET EEN CONCRETE BIJBELSE OPROEP SCHERPT DE WEEK VAN
GEBED DE BLIK OP RECHT EN ONRECHT: ZOEK HET RECHT EN
NIETS DAN HET RECHT.

Vrijdag 25 januari 2019 zal er een Oecumenische Viering thema
'Recht voor Ogen' plaatsvinden, aanvang 19.00 uur in de RK Kerk
te Philippine.
Deelnemende kerkgenootschappen:
RK Parochie Assenede-Evergem-Zelzate
RK Elisabeth Parochie Terneuzen
PG Philippine-Sas van Gent-Sluiskil
Deze viering rond het thema gerechtigheid, barmhartigheid en
eenheid benadrukt de beweging van woorden naar daden, zowel
in ons persoonlijk leven als in het leven van onze christelijke gemeenschappen.
Namens alle kerkgenootschappen nodigen wij u uit tot het samen
vieren van deze dienst van gebed en gezang.

Na afloop is er de gelegenheid om elkaar onder het genot van een
kop koffie of thee te ontmoeten.
Graag tot dan.
Met vriendelijke groet.
Katrien Cocquyt
Niek van Waterschoot
Albert van Leeuwen

Verslag werkgroep oecumene RK Elisabeth parochie en PG Philippine-Sas van Gent-Sluiskil
Eind november 2018 zijn we als werkgroep oecumene bij elkaar
gekomen om terug te kijken op onze samenwerking 2018 en vooruit te blikken naar het nieuwe jaar 2019.
De evaluatie over 2018 is met een positief gevoel afgesloten en
dat geeft de werkgroep energie om de oecumenische activiteiten
in 2019 opnieuw op te pakken en uit te voeren.
Een woord van dank aan alle betrokken medewerkers is hierbij zeker op zijn plaats.
Planning 2019:
Zondag 9 juni 2019.
Oecumenische viering (woord en gebed) Pinksteren 2019 in de RK
Kerk van Philippine.
Zondag 1 september 2019.
Tentdienst 1 september ter gelegenheid van de Gildefeesten in
Sluiskil.
Over tijdstippen en programma's zullen we u tijdig voorafgaand
informeren.
Wellicht kunt u vast de data in uw agenda reserveren.
Met vriendelijke groet namens alle leden van de werkgroep.
Albert van Leeuwen.

Persbericht Film première.
Feestelijke filmpremière Kerk en Vluchteling.
De Stichting Kerk en Vluchteling Zeeuwsch-Vlaanderen presenteert
op vrijdagavond 18 januari 2019 in de kerk de Levensbron in Terneuzen een film over vluchtelingen in Zeeuws-Vlaanderen getiteld: ‘Vluchtelingen in veilige haven’.
De film geeft een indruk van de activiteiten die Kerk en Vluchteling
(K+V)
organiseert voor en samen met vluchtelingen in ZeeuwsVlaanderen.
De film geeft een goed beeld van de situatie van vluchtelingen in
onze regio.
Er is ruim anderhalf jaar aan gewerkt, waarbij opnames gemaakt
zijn van de vele activiteiten van K+V. Voor de film is samengewerkt met Vluchtelingenwerk en ontmoetingscentrum JOTA in
Oostburg.
De veelvuldig bekroonde filmmaker Leen Muller heeft de film geproduceerd.
De film duurt bijna een half uur.
Na afloop is er gelegenheid tot informele ontmoeting met wereldhapjes.
De film is op DVD gezet en wordt de komende jaren gebruikt bij
presentaties van Kerk en Vluchteling.
Op de website www.stichtingkenv.nl is de trailer te bekijken.
Deze unieke filmpremière is vrij toegankelijk.
Locatie: Levensbron, Sloelaan 40, Terneuzen.
Aanvang: 19.00 uur

Verjaardag fonds Sluiskil
Maart
April
Mei
Juli
Augustus
September
Oktober
November

6
2
4
4
10
8
1
3

€41,00
€15,00
€40,00
€30,00
€67,00
€47,00
€ 5,00
€15,00

Mevr. P. Strijdonk - Verpoorten
van: Spoorstraat 21, 4541AH Sluiskil
naar: Bachlaan 90, 4536GD Terneuzen

Predikant:
consulent:

vacant
ds. M. Wisse

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
Stelle
De Blauwe 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
Veerhoeklaan 7
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
4501 AE Oostburg
4561 NT Hulst

