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Erediensten 

     

        September  

 

Zondag   4 Sluiskil           10.00 uur 

      ds. M. Wisse       

Zondag  11 Sluiskil    Tentdienst     10.00 uur 

      mevr. K. Keasberry      

Zondag  18 Sluiskil    Startdienst    10.00 uur 

      ds. I. Koeman     

Zondag  25 Sluiskil         10.00 uur 

      ds. J.C. de Beun      

 

        Oktober 

 

Zondag   2 Sluiskil    H.A.     10.00 uur 

      ds. P. Overduin 

Zondag   9 Sluiskil          10.00 uur 

      mevr. K. Keasberry 

Zondag  16 Sluiskil         10.00 uur 

      Dhr. P. Morée 

Zondag  23 Sluiskil      10.00 uur 

      ds. J.H. Brouwer 

Zondag  30 Sluiskil      10.00 uur 

      ds. J.C. de Beun 

 

              November 

 

Zondag   6 Sluiskil    Gedachtenis der Namen 10.00 uur 

      ds. K. van der Jagt 



Licht in de tunnel: 
 

Alsof je uit een tunnel komt… Je kent dat wel, 

Waarschijnlijk dankzij vakanties in het buitenland. 

Lang rijd je in het donker, er komt geen einde aan. 

Maar dan, eindelijk: licht in de verte! 

 

De Bijbel verbeeldt een tunnel. Oorspronkelijk komen we uit een 

land van Licht. 

Maar we doken als snel een tunnel in. Een levenslange tunnel. 

 

We zagen God niet meer. Adam zag Eva niet meer. Eva zag 

Adam niet meer. Kaïn en Abel, ze hadden geen oog meer voor 

elkaar. Zonde! En zo ging het maar door, de eeuwen door. Egyp-

te, land van slaven, werken van vroeg tot laat, sjouwen en het 

bouwen van steden en praalgraven voor de farao’s. 

 

Even leek het beter te gaan. Licht in het duister! Een vurige wolk 

in de woestijn, een lamp in de tunnel. Kanaän, een land van 

overvloed, melk en honing. Erg lang duurde het niet. Lampen, 

uitgeblazen door kwaadwilligen, bonusjagers, hoerenlopers, land-

jepikkers – we hebben allemaal dezelfde slogan: Doe uit dat 

licht! We opereren het liefst in het donker, in de mantel van de 

nacht. 

En toen? 

Babel, ballingschap. De harpen aan de wilgen, het lied verstomd. 

Geen hand voor ogen meer zien.  

Of toch? Signalen van de bevrijding. Terugkeer!  

Voor altijd? Vergeet het maar. Nieuw onheil, nog langer is de 

tunnel: de Romeinen, het land bezet, dreunende laarzen. Jeruza-

lem vertrapt.  

Komt er dan werkelijk geen einde aan? Hoor de aarde roepen, 

Israël voorop: ‘Kom, Messias, kom, en wees ons licht!’ 

 



En dan komt Hij.  

Het Licht voor de wereld.  

De hemel breekt open in een pikdonkere nacht.  

Goddank: het einde van de tunnel! Dat zou je denken.  

Maar weer gaat het feest niet door.  

Zeker, vergeving van zonden, zelfs voor de grootste van de zonda-

ren. En toch… In de donkerste momenten denk je: de tunnel gaat 

gewoon verder. Het lijkt wel alsof er nooit een eind aan komt. 

Aardbevingen, tsunami’s, oorlogen, fraudeurs – de dood is overal. 

Misschien wordt het tijd om de handen van onze ogen af te halen. 

Want liefde steekt de kaarsen aan. Liefde van Hogerhand.  

Liefde van mensen rondom ons.  

Ze zijn lichtsignalen van wat eenmaal komen zal. 

Mens open je ogen! Kijk naar de lichtpunten, overal in de tunnel! 

Het zijn maar zwakke vlammetjes, bescheiden lampjes van het 

grote Licht dat ooit zal schijnen. Veelbelovende verwijzingen naar 

het Licht dat komt en er nu al is – ook al zie je het nog niet. 

 

(André F. Troost uit Elisabeth magazine 2020) 

 

 

Deze keer niet zoals gebruikelijk een stukje van onze consulent. 

Marjo geniet op dit moment van een welverdiende vakantie. 

We hopen dat ze uitgerust en gezond weer terug komt. 



Vanuit de kerkenraad. 
Kerkenraadsvergaderingen juli en augustus 2022. 

 

Als kerkenraad hebben we in overleg besloten om de kerken-

raadsvergadering van juli 2022 te laten vervallen maar wel con-

tact te houden middels email en telefoon. 

 

In de kerkenraadsvergadering van 3 augustus jl. hebben we 

naast de traditionele agenda onder andere onderstaande zaken 

besproken: 

- Gemaakte afspraak  tussen kerkenraden PG  Hoek en PG  Phi-

lippine-Sas van Gent-Sluiskil om over en weer bij kerkenraadsver-

gaderingen middels een toehoorder bij elkaar aanwezig te zijn 

met ingang van september 2022, 

- Evaluatie en vaststellen verslag gemeenteavond 21 juni jl., dit 

verslag wordt via de nieuwsbrief augustus 2022 via email aan de 

gemeenteleden ter beschikking gesteld, 

- Evaluatie gezamenlijke diensten met de PG Hoek op 19 juni en 

17 juli 2022, 

- Vooruitblik op de tentdienst van 11 september a.s. tijdens de 

Gildefeesten en de startzondag op 18 september a.s. meer infor-

matie volgt via de nieuwsbrief augustus 2022, 

- Een bijeenkomst voor al onze vrijwilligers is in voorbereiding, de 

geplande datum is 6 oktober a.s., graag de datum alvast in uw 

agenda reserveren, 

- Brief Cie Steunverlening betreffende definitieve toekenning revi-

taliseringsubsidie voor de organisatie van de gezamenlijke ker-

kenraadsdag in februari jl., 

- Brief Cie Steunverlening betreffende toezegging perspectiefsub-

sidie voor het uitwerken van het samenwerkingstraject met de 

PG Hoek vanuit het vastgestelde plan van aanpak, 

- Geactualiseerd organogram van de kerkenraad vastgesteld, 

 



 

- Brieven CCBB inzake positieve beoordeling jaarrekening 2021 

kerkbeheer en diaconie, 

- Status en voortgang opschonen en categoriseren archief. 

 

 

 

Stand van zaken verkoopovereenkomsten kerkgebouwen. 

Kerkgebouw Philippine. 

De verwachte besluitvorming rond 1 juli jl. is opgeschort tot 1 sep-

tember a.s. De kopers hebben op 5 juli jl. een infoavond georgani-

seerd voor de buurtbewoners waar wij als kerkenraad eveneens 

voor zijn uitgenodigd en aanwezig waren. Intentie van deze info-

avond was om de buurtbewoners mee te nemen in hun voorgeno-

men plannen. De reacties waren ronduit positief, buurtbewoners 

zijn blij dat er geen sprake zal zijn van langdurige leegstand en 

kunnen de herbestemming zeker waarderen.  

Tot op heden zijn er geen belemmeringen bekend maar het blijft 

afwachten tot er een definitief besluit van de Gemeente Terneuzen 

is. Als er een definitief besluit wordt afgegeven zullen we kopers 

vragen een soortgelijke infoavond voor onze gemeenteleden te or-

ganiseren. 

Eind augustus hebben we de tuin opgeknapt en wordt de nieuwe 

schutting geplaatst voor de erfafscheiding met de buren. Dank 

Bram van Hoeve en Ad Eggebeen om hierin behulpzaam te zijn 

geweest, was een behoorlijke klus. 

 

 



 

Kerkgebouw Sluiskil. 

Ook hier is het wachten op een definitief besluit van de Gemeente 

Terneuzen. Uit de laatste contacten met de kopers hebben we 

meegekregen dat er op 5 september a.s. een gesprek is met de 

Gemeente Terneuzen waaruit mogelijk een tijdslijn is op te maken 

ten aanzien van een feitelijke datum van levering en daaraan gere-

lateerde zaken. Inmiddels hebben twee kerkelijke gemeenten be-

langstelling getoond voor het orgel. Op korte termijn brengt een 

afvaardiging van beider kerken een bezoek aan Sluiskil voor een 

nadere kennismaking en om het orgel te kunnen bespelen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Samenwerking PG  Hoek. 

Zoals bekend was er op 21 juni jl. een nieuwe gemeenteavond 

specifiek over het onderwerp van de voorgenomen samenwerking 

met de PG Hoek. 

Het verslag van deze avond wordt u als gemeenteleden via de 

nieuwsbrief augustus middels  email toegezonden. Met mw. Roo-

sendaal heeft met de kerkenraad u als gemeenteleden inzicht ge-

geven in de huidige stand van zaken en de voorgenomen voorlig-

gende stappen.  

De kerkenraad is nu in overleg met mw. Roosendaal om de evalua-

tie van deze gemeenteavond om te zetten naar beleidsuitgangs-

punten om in het verdere overleg met de PG Hoek dit mee te ne-

men. 

 

 



Gezamenlijke kerkdienst PG Philippine-Sas van Gent-

Sluiskil en PG Hoek 

Eredienst 17 juni jl. in Hoek.   

Voorganger deze zondag was de heer Theo van Teylingen.   

De heer van Teylingen is docent levensbeschouwing  aan het CIOS 

te Goes. 

Daarnaast is hij troubadour en een van zijn uitspraken is: 

“Of ik nu voor de klas sta of op een kansel, in een zaaltje of op het 

toneel van een concertzaal, het gaat mij er om dat ik mensen mag 

proberen te troosten, te inspireren, wakker te schudden en aan het 

denken te zetten met mijn liedjes en verhalen...”. 

Binnen het centrale thema ‘wij zijn allemaal familie’ nam hij de ge-

meenteleden mee op ‘reis’ in het dagelijks leven met bijpassende 

bijbelteksten, uitleg en vooral ook veel zang. 

Een bijzondere maar indrukwekkende manier van een niet alle-

daagse zondagse eredienst.  

Dank aan de PG Hoek dat we die zondag met velen van ons gasten 

mochten zijn, dank voor de mooie dienst en het gezellig koffie 

drinken in de schaduw van het kerkgebouw in de tuin. 

 

Kerkelijk Archief. 

Het ‘grove’ werk van het op verantwoorde wijze vernietigen van 

archiefmateriaal, wat volgens het protocol niet gearchiveerd dient 

te worden of geen historische waarde heeft, is inmiddels voor het 

overgrote deel gerealiseerd.  

De container is vol afgeleverd bij een gecertificeerd bedrijf om 

daar vernietigd te worden.  

De vervolgstap is nu het archiefmateriaal te categoriseren volgens 

de adviezen vanuit het protocol, ook nog een omvangrijke klus.  

Alvast een woord van dank aan Mieke, Marleen en Arno voor de 

vele tijd die hier inmiddels is in geïnvesteerd.  

We gaan voor verdere afronding van het geheel. Ook dat zal nog 

de nodige inzet dus tijd van ons vragen. 

 



 

Gedachte  
  

Is er nog reden om optimistisch te zijn? De wereld wordt geteisterd 

door het klimaat, de oorlog in Oekraïne, dreiging van een oorlog in 

Taiwan, de vluchtelingenstroom in Europa en de dreiging dat een 

pandemie ons weer stil zal leggen. Voedsel- en energieprijzen die 

de pan uit rijzen. Waar kunnen we optimistisch over zijn? Bijvoor-

beeld dat er voor allerlei ziekten behandelingen zijn gevonden, of 

manieren om ermee om te gaan. De levensverwachting is omhoog 

gegaan. Er is dus verbetering ten opzichte van het verleden. De 

problemen van vandaag zijn reëel, maar dat betekent niet dat ze 

erger zijn dan vroeger. Mensen zijn in het algemeen overdreven 

pessimistisch, waardoor we slechte ideeën omarmen en slecht be-

leid maken. De rol van de media, de berichten over zaken die de 

aandacht trekken. Als je alleen maar leest over dramatische en 

sensationele gebeurtenissen krijg je geen neutraal beeld van de 

wereld.  

Hoe blijf je optimistisch vandaag? We kunnen de moed laten va-

ren: “Het wordt nooit meer als vroeger”. Maar wat is ons perspec-

tief in het leven? Zijn we als Christen niet geroepen om te probe-

ren optimistisch te blijven in de context van ons geloof? Als we 

denken aan de beloften van God die zijn uitgekomen en nog zullen 

gaan uitkomen? Zeker geen gemakkelijke opgaaf in een tijd zoals 

nu. Maar als we met elkaar zingen in de kerk, zoals lied 800; 

 

 



Wat zou ik zonder U geweest zijn, 

 
Ik zou ten prooi aan angst en vrees zijn 

 
en eenzaam door de wereld gaan. 

 
Mijn liefde tastte in den blinde. 

 
Een afgrond lag in het verschiet. 

 
En waar zou ik een trooster vinden 

 
die werkelijk wist van mijn verdriet? 
 
dan worden we toch weer even opgetild in het leven van alle dag! 

En voor onze zusters en broeders naast ons die het niet mee kun-

nen zingen, zingen we het hun toe. Dat is toch onze roeping, om-

zien naar elkaar. In goede en mindere dagen. Laten we elkaar blij-

ven aanmoedigen. Steeds weer tegen elkaar zeggen: “En toch, en 

toch… en toch worden we gedragen door onze God”. Dwars tegen 

het pessimisme in het tegengeluid laten horen in de wereld. Velen 

zien het om ons heen anders. Kleinkinderen die tegen opa en oma 

zeggen: “Geloof je dat nu nog?” Dan zit je alleen op je kamer en 

dan ga je soms twijfelen. Bezoek aan ouderen blijft ook zeker zo 

belangrijk in de Christelijke Gemeente. 90% van de ouderen die ik 

bezoek zegt dat de kinderen een andere weg zijn gegaan. “Maar ik 

blijf voor ze bidden!”  

Optimistisch zijn en blijven is niet gemakkelijk. Misschien denkt u 

als u/jij dit leest, ja, ja……Ziet u het allemaal niet zo optimistisch in, 

dan is er ook de pastorale zorg van de kerkelijke gemeente. 

Schroom niet om een gesprek aan te vragen bij mij. Mijn telefoon-

nummer en emailadres vindt u op pagina 2 van dit blad onder 

“Pastorale zorg” 

Peter Morée      

  



Collecten september oktober 
 

4 september Werelddiaconaat 

Een volwaardige plek voor mensen met een beperking. 

In Myanmar behoren mensen met een handicap vaak tot de aller-

armsten. Door hun handicap hebben zij nauwelijks toegang tot 

zorg, onderwijs en werk. The Leprosy Mission International-

Myanmar (TLMI-M) verbetert de toegang tot onderwijs, werk, in-

komen en zorg voor mensen met lepra of een lichamelijke handi-

cap. Zo biedt TLMI mensen met een handicap va trainingen en mi-

crokredieten. Ook stimuleert TLMI bedrijven om gehandicapten in 

dienst te nemen. Tot slot kunnen kinderen en volwassenen bij 

TLMI-M terecht voor medische zorg, zoals fysiotherapie en logope-

die. Uw gift maakt het mogelijk dat mensen met een handicap vak 

trainingen kunnen volgen, een eigen bedrijf kunnen starten en fy-

siotherapie krijgen. Doet u mee? Maak uw bijdrage over op NL 89 

ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. Gehandicapten My-

anmar.  

 

11 september  Jong Protestant 

De kerk een thuis voor jongeren 

Kinderen en jongeren hebben een plek in de kerk! Onderzoek en 

ervaring laten zien dat kerken die dit serieus nemen, aantrekkings-

kracht hebben op jongeren en jonge gezinnen. Of dit nu in een 

traditionele of in een vernieuwende omgeving is. Jong Protestant, 

de jeugdwerkorganisatie van de Protestantse Kerk, ontwikkelt ma-

terialen waarmee jeugdwerkers en andere vrijwilligers de kerk tot 

een plek kunnen maken waar jongeren zich gezien, geliefd en vei-

lig voelen. En waar hun aanwezigheid en talenten impact hebben. 

Steun het jeugdwerk van de Protestantse Kerk. Geef in de collecte 

of maak uw bijdrage over op NL52 ABNA 0414 141 415 t.n.v. 

Jeugdwerk Protestantse Kerk o.v.v. collecte Jong Protestant 

 



 

18 september  Najaars zending 

Door de jarenlange burgeroorlog moesten veel inwoners van Syrië 

vluchten en zijn er veel religieuze gebouwen verwoest.  

De kerk in Syrië wil ondanks alles een baken van hoop blijven. 

Kerk in actie ondersteunt hen bij het herstel van kerkgebouwen, 

scholen, bejaardenhuizen en gemeenschapscentra, kortom bij het 

weer opbouwen van kerkelijke en burgerlijke gemeenschappen. 

Herstel van  de kerk – het hart van de Christelijke gemeenschap – 

betekent immers herstel van de hele samenleving en hoop voor de 

toekomst.  

Geef in de collecte of maak uw bijdrage over op NL89ABNA0457 

457 457 t.n.v. Kerk In Actie o.v.v. Najaarszending. 

 

25 september  Colombia 

Vrouwen als vredestichters 

Colombia werd tientallen jaren lang geteisterd door een gewapend 

conflict. In 2016 werd er een vredesakkoord gesloten tussen de 

regering en guerrillabeweging FARC.  

Er moet nog steeds veel gebeuren om de samenleving weer op te 

bouwen.  

Vrouwen uit verschillende kerken verenigden zich voor een vreed-

zame samenleving. Zij willen vrouwen die slachtoffer waren van 

geweld tot steun zijn en zetten zich in voor verzoening en vredes-

opbouw.  

De helende kracht van bijbelverhalen is hierbij een belangrijke in-

formatiebron. 

Uw kunt uw bijdrage ook overmaken op rekeningnr. NL89AB-

NA0457 457 457 t.n.v. Kerk In Actie ov.v. Vrouwen in Colombia. 

 



2 oktober  Israël zondag 

Kerk en Israël verbonden door ontmoeting en dialoog 

De relatie met het volk Israël is voor de Protestantse Kerk een 

essentieel onderdeel van de eigen identiteit. De kerk voelt zich 

onopgeefbaar verbonden met Israël vanwege Gods geschiedenis 

met dit volk en de joodse wortels van ons christelijk geloof.  

Kernwoord in de relatie is gesprek en ontmoeting. Daarop zijn 

alle activiteiten van Kerk en Israël gericht.Het magazine Op weg 
laat mensen aan het woord die betekenis geven aan de joodse 

wortels voor geloven en kerk-zijn vandaag, en stimuleert aan-

dacht voor de joodse achtergronden van de Bijbel en het geloofs-

gesprek in de gemeente. De handreiking ‘Onopgeefbaar Verbon-
den’ brengt mensen in plaatselijke gemeenten in gesprek over de 

onopgeefbare verbondenheid. Daarnaast zijn er de jaarlijkse ont-

moetingsdagen Kerk en Israël en het internetproject ‘De Uitda-
ging’. Met uw bijdrage aan de collecte maakt u deze activiteiten, 

gericht op ontmoeting en gesprek en op leren van de dialoog tus-

sen joden en christenen, mogelijk. Om ons geloof levend te hou-

den. Helpt u mee om deze collecte tot een succes te maken? Har-

telijk dank! 

 

9 oktober  Missionair Werk 

Pioniersplekken: nieuwe vormen van kerk zijn 

In Nederland gaan er steeds minder mensen naar de kerk. Maar 

dat betekent niet dat er geen behoefte is aan zingeving. Kerken 

spelen hierop in met nieuwe vormen van kerk zijn die aansluiting 

zoeken bij de omgeving en bij wat mensen bezig houdt.  

De afgelopen 10 jaar zijn er zo’n 150 pioniersplekken vanuit de 

Protestantse Kerk gestart. Ze vormen nieuwe christelijke geloofs-

gemeenschappen waar de boodschap van het evangelie gedeeld 

wordt op een manier waar mensen zich in herkennen. 

 



16 oktober  Collecte Werelddiaconaat  

Indonesië een beter inkomen voor Javaanse boeren 

Op het Indonesische eiland Java wonen veel boerengezinnen die 

nauwelijks kunnen rondkomen.  

De Javaanse Kerk helpt boeren en boerinnen om coöperaties op te 

zetten, waardoor ze minder afhankelijk zijn van tussenhandelaren 

en een hogere prijs voor hun producten krijgen.  

De kerk leert boeren ook hoe je duurzame landbouw bedrijft en 

hoe je met lokale gewassen gevarieerd kunt koken.  

Dankzij de irrigatiesystemen die zijn aangelegd, hebben de boeren 

de komende jaren grotere opbrengst tijdens de oogst.  

Helpt u mee? Geef boerengezinnen via Kerk in Actie een beter in-

komen! Meer informatie op kerkinactie.nl/40dagentijd en kerkinac-

tie.nl/landbouwindonesië 

 
Startzondag 18 september a.s.  

Aansluitend aan de eredienst van zondag 18 september a.s. bren-

gen we in het teken van startzondag een bezoek aan de r.k. Kerk 

in Koewacht: 

H.H. Philippus en Jacobus, Kerkplein 2 te Koewacht  

We worden om 13.00 uur verwacht door gids Willy Verschraegen 

in Koewacht.  

Afsluitend aan ons bezoek houden we een vesper in het kerkge-

bouw te Koewacht. 

Na afloop van onze eigen eredienst kunnen we gezamenlijk tijdens 

het koffie/thee drinken onze zelf meegenomen boterhammen con-

sumeren in de Ark. 

Dan vertrekken we rond 12.15 uur naar Koewacht met eigen ver-

voer. 

Voorafgaand liggen er de komende zondagen tijdens het koffie/

thee drinken intekenlijsten in de Ark, graag uzelf vooraf aanmel-

den en aangeven of u over eigen vervoer beschikt of niet. 

De kerkenraad hoopt op een fors aantal aanmeldingen en op een 

leerzame en vooral plezierige middag. 



Solidariteitskas 2022 

 

We zijn er voor elkaar! 

Wat fijn dat we elkaar na een lastige periode weer mogen ont-

moeten. We kunnen weer samen vieren en er zijn voor elkaar en 

voor onze naasten in de samenleving. Verschillende activiteiten 

zijn opgestart om weer een plek te zijn waar mensen worden geïn-

spireerd door Gods woord en lief en leed delen. 

We zijn dankbaar dat we samen met onze vrijwilligers activiteiten 

kunnen organiseren. Dat is helaas niet voor alle gemeenten moge-

lijk, omdat behalve ideeën en inzet ook geld nodig is. En daar ont-

breekt het gemeenten soms aan. Zij kunnen een beroep doen op 

de Solidariteitskas. 

Hierbij een voorbeeld. De gereformeerde kerk in Koog Zaandijk 

deed een beroep op de Solidariteitskas en kon dankzij die bijdrage 

overstappen van gas- op infraroodverwarming met stroom, deels 

opgewekt door de zonnepanelen op het zuiddak. Een belangrijke 

investering met het oog op duurzaamheid en besparing op ener-

giekosten. 

Van gemeenten voor gemeenten 

De Solidariteitskas is ingesteld vanuit de gedachte dat gemeenten 

elkaar helpen en ondersteunen om een vindplaats van geloof, 

hoop en liefde te zijn. Kerken uit het hele land dragen een vast 

bedrag per belijdend lid bij. Daarom vragen we u om een gift. 

Voor het werk in uw eigen gemeente én in andere gemeenten. 

Geef uit dankbaarheid voor wat u in uw eigen gemeente heeft 

ontvangen. We zijn er voor elkaar!  

Hartelijk dank voor uw betrokkenheid!    

                          

P.S. Wees solidair en geef voor levendige en krachtige kerken! 

Wilt u meer weten over de Solidariteitskas? Neem dan contact op 

met de kerkenraad, of kijk op protestantsekerk.nl/fondsen/

solidariteitskas. 

http://www.protestantsekerk.nl/solidariteitskas
http://www.protestantsekerk.nl/solidariteitskas


 



  Jubilea 
50 jaar 

21-9-2022  fam. A.J. Dieleman 

   Rentmeesterstraat 25, 4541EM  Sluiskil 

  Verjaardagen 
90 jaar 

30-9-2022  Dhr. A.J.L. van Dixhoorn 

   Kasteelstraat 19, 4553BA  Philippine 

85 jaar 

24-9-2022  Mevr. G.J. Bouman-Scheffel 

   Regentenstraat 15, 4541EZ  Sluiskil 

75 jaar 

18-9-2022  Mevr. A.J.C. de Bokx-Wijffels 

   Stationsstraat 17, 4551EK Sas van Gent 

 

30-9-2022  Dhr. C.G.A. Neijenhof 

   Mosselbank 20, 4553CH  Philippine 

 

4-10-2022  Mevr. A.J. Vercouteren-Fokke de Goede 

   Statenstraat 7, 4551VV  Sas van Gent 

Privacyverklaring 

Als kerkelijke gemeente beschikken wij over persoonsgegevens.  

Dit is nodig voor van het functioneren van het kerkelijk leven en 

werken in de ruimste zin van het woord. Hoe we hier mee omgaan 

is vastgelegd in de Privacyverklaring die u bij de kerkenraad kunt 

opvragen, en in kunt zien op de website van onze kerk. 

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te 

corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, 

correctie of verwijdering sturen naar 

      ledenadministratiePSS@protestantsegemeente.nl . 

Als u niet wilt dat uw naam in de verschillende rubrieken van de 

Schakel vermeld wordt kunt u dit doorgeven aan:  

   redactieschakel@zeelandnet.nl 

mailto:ledenadministratiePSS@protestantsegemeente.nl
mailto:redactieschakel@zeelandnet.nl


 

Predikant:    vacant 

consulent:    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 Wielingenlaan 2   4535 PH Terneuzen 

Zorgsaam Ziekenhuis Med Centric  Pastoor van Genklaan 6  4501 AJ  Oostburg  

UZ Gent    Corneel Heymanlaan 10  9000   Gent (B)  

AZ - Campus Maria Middelares  Kortrijksesteenweg 1026B  9000      Gent (B) 

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    Canadalaan 58   4551 AL  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 

Ter Walle    Ter Wallestraat 7  4521 AZ Biervliet 

Emmaus     Handboogstraat 6    4515 CW Ijzendijke 

De Blauwe Hoeve   Truffinoweg 2     4561 NT Hulst 


