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Meditatie
Het moreel te ondermijnen…
Lezen Ezra 4: 4 - 5
We lezen in de tijd van de terugkeer van de Israëlieten naar Jerusalem na
de ballingschap (500 v C). Er was een langzame normalisering van de
samenleving, stap voor stap kregen de Israëlieten meer vrijheden en
mogelijkheden om hun oude leven te hervatten. Onder argwanend toezien
van de tegenstanders! Een onderdeel van de wederopbouw was de bouw
van de tempel; onder grote vreugde werd de start gemaakt met de
inzameling van offers, het in kaart brengen van werknemers en benodigde
materialen. De overheid had immers toestemming gegeven en voorzichtig
schakelde de Israëlieten over naar een feeststemming.
Maar de samenleving staat onder druk, er is verwarring en tweedracht over
de mening hoe het land weer moet worden opgebouwd. De Judeeërs
krijgen in hun enthousiasme te maken met tegenstand en worden in hun
moreel ondermijnd en bang gemaakt. De eerste vreugde en het beginnend
enthousiasme bij de voorzichtige wederopbouw wordt de kop ingedrukt!
Raadgevers en adviescommissies worden omgekocht om de plannen te
verijdelen en daarmee de Judeeërs af te houden van de bouw. Behalve dat
de herbouw van de tempel te maken heeft met het verlangen naar
geestelijke opleving betekende het project ook een geweldige economische
impuls.
Voorzichtig optimisme en oplevend vertrouwen kenmerken ook onze
samenleving welke de afgelopen weken heeft gezucht onder de
Coronacrisis. De crisis is als een zware deken over ons allen gekomen en bij
de lange duur ervan is menig enthousiasme gebroken en blijdschap
weggenomen. Velen heeft het aan de rand gebracht van wat nog mogelijk
was. Nog steeds vraagt deze tijd het uiterste van ons.
Juist in de tijd na Pasen klinkt dwars tegen deze tijd en deze zorgen in een
boodschap van hoop en vreugde. Aarzelend, voorzichtig en pril ontluikt
nieuw initiatief en creativiteit; dat stemt tot vreugde en verwondering.
Maar deze boodschap staat onder spanning en aanvechting. Niet iedereen
kan deze boodschap verdragen, voorziet problemen en is daarom onzeker
en zelfs angstig.
mei 2020
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De Israëlieten werden bang gemaakt, onzeker en twijfelend aan hun
opdracht en roeping. De bouw van de tempel werd tegengewerkt en zelfs
verijdeld. De samenleving keerde zich tegen hen.
Maar onverstoorbaar werd doorgebouwd. God maakte wegen vrij en
schonk mogelijkheden. Hij maakte mensen vindingrijk en creatief zodat
ondanks de weerstand langzaam maar zeker de mensen werden gewonnen
voor de zaak van het geloof. Naarmate de tempel herrees en de dienst aan
God weer vorm kreeg, groeiden de mensen in hun vertrouwen en hoop.
Waar verzet was groeide liefde en waar angst was kwam vertrouwen. Stap
voor stap werd God weer zichtbaar in de samenleving van Israël, konden
priesters weer aan het werk, Levieten en profeten, koningen en regeerders,
marktkoopmannen en handelsvrouwen, leraren en leerlingen. De
samenleving hervat zich en komt sterker uit de crisis dan dat ze er in ging.
Na drie dagen zal ik de tempel weer opbouwen… Zo sprak de Heiland. De
mensen lachten en spotten; ze verijdelden de plannen en schakelden valse
raadgevers in om het geloof in de opstanding te ondermijnen. Maar op de
derde dag verrees de levende tempel, de opgang naar den Hoge, de Weg,
de Waarheid en het Leven. Dat kon niet gestopt worden; God is sterker dan
elk verzet.
Met Hem en met elkaar! In de strijd tegen Corona werd de eerste
menigmaal vergeten en kwam de nadruk op elkaar; wij samen! Er is echter
geen samen zonder de Here God dat kans van slagen heeft. In de tijd van
Ezra niet, op de eerste Paasdag niet en vandaag niet. Maar met Hem mogen
wij grote dingen verwachten. “Ik bouw op U, mijn Schild en mijn Verlosser.
Niet eenzaam ga ik op de vijand aan,
Sterk in Uw kracht, gerust in Uw bescherming,
Ik bouw op U en ga in Uwe naam.”
Ds. Peter van Bruggen
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Rooster kerkdiensten
Datum Tijd Voorganger/bijzonderheden

Extra collecte

03-05 09.30 Ds. Van Bruggen

Kerk in Actie, traumahulp
slachtoffers Boko Haram

10-05 09.30 Ds. Van Bruggen

Jeugdwerk JOP

17-05 09.30 Ds. Zomer Jongerendienst

Het Baken

21-05 09.30 Ds. Van Bruggen,
Hemelvaartsdag

Evangelisatie eigen dorp

24-05 09.30 Ds. Van Bruggen

Kerk in Actie; nieuwe
kansen voor
straatkinderen

31-05 09.30 Ds. Van Bruggen, Pinksteren

Kerk in Actie; Zending

07-06 09.30 Ds. Van Bruggen

Geluidsinstallatie

betrokkenheid. Op enkele hoorders na is het maar een saaie bedoening in
de kerk, de lege banken zeggen niks terug! Of de uitzendingen beter
kunnen, kwaliteit verhogen, nog betere performance? Best mogelijk! Maar
of we het ook doen? Vreemd genoeg (gek genoeg) hebben we op zondagen
aanzienlijk meer hoorders dan normaal in de kerk. Sterker, we hebben
waarschijnlijk bij een uitzending meer hoorders dan feitelijk in de kerk
passen! (Nog afgezien van de 1 ½ meter regel!) Is dit het nieuwe normaal?
Alstublieft niet! Hoe zegenrijk het allemaal ook lijkt te zijn! We zijn dankbaar
dat de erediensten doorgang konden vinden, dat we daarin samen konden
werken met omliggende gemeenten! We zijn dankbaar dat zolang dit
noodzakelijk is de Moriakerk naast gebedshuis ook studio is. In beide
gevallen zenden we uit maar hopelijk zingen we snel weer met Psalm 122:
1 “Hoe sprong mijn hart hoog op in mij, toen men mij zeide: “Gord u aan,
om naar des Heren huis te gaan! Kom ga met ons en doe als wij…”
Ds. Peter van Bruggen

Bij de diensten
We zijn inmiddels gewend geraakt de erediensten te beleven op afstand.
Vanuit je luie stoel, de bank, vanuit bed of vanachter de keukentafel… en
voor wie half tien te vroeg vindt, is de mogelijkheid op een meer gelegen
tijdstip de dienst mee te beleven. MAAR het is een noodoplossing! Niet
alleen God wil Zijn gemeente live ontmoeten, ook broeders en zusters willen
elkaars nabijheid ervaren en beleven. Jezus vergelijkt de gemeente met een
levend lichaam en niet met een computer. Als ik voor mezelf spreek (doe ik
niet graag) mis ik enorm de interactie welke nodig is voor een pakkende en
bewogen preek. De predikant heeft het nodig betrokken gezichten te zien,
geraakte mensen of zelfs ook verveelde mensen, gapende mensen,
dromende mensen. Alles om de eredienst een levend proces te laten zijn en
waar zo nodig (als de interactie daarom vraagt) de zaak een beetje bij te
stellen. Hoe weet ik nu of u geraakt wordt of verbaasd of verveeld? Die
camera op de muur zegt niks, en vertoont geen enkele emotionele
mei 2020
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Uit de pastorie
Onze zieken
We leven mee met onze gemeenteleden en dorpsgenoten die te maken
hebben met ernstige en zeer ernstige ontwikkelingen. Behalve dat we
weten dat enkele mensen met Coronaverschijnselen strikt thuis moeten
blijven ofwel in het ziekenhuis zijn, weten we ook dat naast Corona ook
mensen te maken hebben met kanker en de bestrijding ervan. In de strijd
tegen kanker moet soms het verlies geaccepteerd worden, dat is bitter en
verdrietig. Een mens kan de strijd gewonnen geven en de rest van de
energie omzetten in liefde voor hen die weldra afscheid zullen moeten
nemen. We denken ook aan de stille eenzaamheid die de kwetsbaren gaat
opbreken. Thuis of in instellingen verblijven mensen die verdrietig zijn om
wat zij moeten missen en zij hunkeren ernaar hun geliefden weer te mogen
omhelzen. In een samenleving waarin mensen zoveel kunnen en presteren
zijn we bitter tot de gewaarwording gekomen, dat de regie in
mensenhanden niet is gelegen. Wij wensen toe en bidden dat de Here God
Zich in Zijn liefde en geduld laat kennen en Zijn nabijheid schenkt, nu en in
de dagen die komen. Wij hebben een levende God, die helen wil, verzoenen
en liefhebben! Als de weg gegaan mag van herstel en therapie wensen wij
toe dat doktoren gezegend worden en medicijnen succesvol zullen zijn.
Maar bovendien bidden we kracht toe aan hen die de weg van ziekte en
eenzaamheid moeten gaan.
Voor de kinderen
Super! Ik had een broodtrommeltje op de witte tafel Bij de Koster gezet met
daarin de bloembollen (Gladiolen). Uitgelegd met de paasdienst hoe je de
bloembol in de grond stopt, toedekt en stilletjes afwacht hoe in het donker
en zonder dat wij het weten mooie dingen gebeuren, een bloem die gaat
groeien, boven komt en schitterend bloeien gaat. Dat is Pasen; God doet
mooie dingen zonder dat wij het zien en begrijpen. Maar wat een feest als
je zien mag wat Hij heeft gedaan en genieten kunt van wat Hij heeft
gegeven. Van de 20 bollen lagen er nog drie in het doosje, allemaal
opgehaald door de kinderen. Super!

mei 2020
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KerkTV-live
Inmiddels ook alweer oud nieuws maar op vrijdagmorgen vanaf 10 uur
verzorgen we een uur LiveTV vanuit de Moriakerk. Gebruikmakend van de
uitzendmogelijkheden bij kerkdienstgemist.nl. We zijn blij met de vele
kijkers en geïnteresseerde luisteraars die benieuwd zijn naar de gast aan
tafel en de inbellers vanuit het dorp. Mooie en belangwekkende verhalen
en belevenissen van dorpsgenoten. Een groet en een bemoediging. Let op:
deze uitzending ziet er gezellig en luchtig uit… maar er gaat veel
voorbereiding en technische inspanning aan vooraf voor het bij u in de
huiskamer is. Iedereen met een PC of een “kastje” kan de uitzending zien en
meebeleven. Voor info kunt u terecht bij Jan Willem Reijnierse. Naast de
lokale middenstand, mensen van de Horeca, de dokter en de burgemeester
spreken we met dorpsgenoten en gemeenteleden.
Afgewisseld met mooie muziek en leuke dorpsplaatjes van vroeger en nu.
Veel dank gaat uit naar de tomeloze inzet van JW!
Wozoco
We proberen met medewerking van Marja Verhage in plaats van de goed
bezochte en gewaardeerde seniorenbijeenkomsten op afstand een
liveverbinding te maken en met beeld te bellen. Zo konden we met Pasen
toch een paasviering houden met zingen, gebed en overdenking. We
onderzoeken of dit vaker kan gebeuren!
Pastoraal bezoek
Onduidelijk is bij het schrijven van het kerkblad of en in welke mate het
pastoraal bezoek weer mogelijk worden zal. Tot nu toe spraken we af dat met wederzijdse instemming en met uitsluiting van besmettingsgevaar - in
uitzonderlijke situaties een bezoek mogelijk gemaakt moet kunnen worden.
Dit in overeenstemming met het gegeven, dat de predikant behoort tot de
“cruciale beroepen” en van overheidswege ruimte krijgt zijn/haar
ambtswerk te verrichten. Regulier huisbezoek en pastoraat zal mogelijk in
de toekomst al dan niet onder voorwaarden weer mogelijk worden. Nog
altijd vergaart Nelleke Reijnierse alle berichten over ziekte en stille nood;
blijft u alstublieft meldingen doorgeven zodat we goed zicht houden op het
wel en wee in de gemeente.
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Nog allemaal gezond
Dankbaar dat het virus aan de pastorie (tot op heden) voorbij gaat, hopen
we goede gezondheid te mogen behouden en het werk te kunnen doen.
Beetje vreemd zonder de toeristen in het dorp maar genietend van het
mooie voorjaar. Een hartelijke groet uit een bedrijvige studeerkamer! En
net als op de scholen klinkt ook vanuit de pastorie: “Ik mis jullie!”
ds. Peter van Bruggen

Uit de kerkenraad
Kerktelevisie
De programma’s uitgezonden via de kerktelevisie worden veel bekeken. Een
echte topper was de dienst op paasmorgen waar ongeveer 1000 mensen
naar hebben gekeken. Ook de vrijdagmorgenuitzendingen met ongeveer
500 kijkers voorzien in een behoefte. Regelmatig krijg ik vragen over hoe de
beelden op een grote televisie kunnen worden bekeken. In Het Baken van
april wordt dat uitvoerig uitgelegd. Als aanvulling daarop moet ik nog
melden, dat het bekijken van kerktelevisie-uitzendingen zonder
hulpmiddelen op een smartTV niet altijd mogelijk is. Er is vaak een telefoon,
computer of tablet nodig. Een eenvoudige oplossing is een klein kastje, een
z.g.n. settopbox, die wordt aangesloten op het internet en de televisie.
Vooral voor ouderen die geen computer, smartphone of tablet gebruiken is
dit een goede oplossing.
De kerk verhuurt deze kastjes voor € 50,- per jaar.
Voor informatie kunt u terecht bij: Jan Willem Reijnierse, Lou Toutenhoofd
en Joost Gabriëlse.

Bijdrage Solidariteitskas
Voor ieder gemeentelid van de Protestantse Kerk in Nederland betaalt het
college van kerkrentmeesters jaarlijks verplicht een bijdrage aan de
solidariteitskas. Per jaar wordt aan gemeenteleden een bedrag van € 10,00
gevraagd. Van dit bedrag is de helft bestemd voor de landelijke kerk. De
andere helft is voor onze eigen gemeente. Het geld voor de landelijke kerk
is bestemd voor het verlenen van steun aan gemeenten binnen de
Protestantse Kerk in Nederland. Met Het Baken van mei ontvangt u
hiervoor een acceptgiro.
De kerkrentmeesters

mei 2020
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Gift
Voor de kerktelevisie kwam er een gift van € 20,- binnen.
Hartelijk dank voor uw gift,

Collectedoelen in mei 2020
(Tweede collecten c.q. uitgangscollecten)
• 3 mei KIA Traumahulp slachtoffers Boko Haram
75 JAAR BEVRIJDING: COLLECTE KERK IN ACTIE (NOODHULP)
Nigeria - Traumahulp voor slachtoffers Boko Haram
Op 5 mei vieren we uitbundig dat we 75 jaar geleden werden bevrijd. Het is
waardevol om dat te kunnen doen, want vrijheid is niet vanzelfsprekend.
Zo lijden mensen in Noord-Nigeria zwaar onder de terreur van Boko Haram.
Onder hen kinderen, die soms de meest verschrikkelijke gruweldaden
hebben gezien. Kerk in Actie heeft samen met een lokale organisatie een
programma voor traumaverwerking opgezet. Zo’n honderd kinderen per
jaar krijgen intensieve begeleiding. Ze leren te praten over hun ervaringen
en krijgen hulp om hun leven voort te zetten ondanks hun trauma. Ook
worden vrijwilligers getraind om in hun eigen gemeenschap te werken aan
traumaverwerking. Laten we deze zondag stil staan bij onze vrijheid en
tegelijk collecteren voor onze naasten in Nigeria.

De kerkrentmeesters

Verantwoording collecten maart 2020
1e collecte voor de Kerk en Diaconie (tussencollecte)
Deze bracht in maart op:
Een derde deel komt dus toe aan de diaconie
en is daarnaar overgemaakt.

€ 586,45
€ 195,48

Niet Diaconale 2e collecten (uitgang) maart 2020
8 maart
Missionair werk
€ 125,55
11 maart
Biddag voor de kerk
€ 403,15
Ontvangen een gift voor het voegwerk aan de kerk van € 100,-. Iedereen
die hieraan heeft meegewerkt: Hartelijk dank!!
Verantwoording diaconale collectes maart 2020
1 maart
Zending golfstaten
€ 184,85
11 maart
Voedselbank
€ 273,85
15 maart
KIA Zuid Soedan € 55,20
aangevuld door diaconie tot € 150,00
22 maart
KIA vakanties met aandacht
€ 276,50
29 maart
KIA straatmeisjes Ghana
€ 108,00

• 10 mei Jeugdwerk JOP
Nederland - Jong en oud leren van elkaar
Het initiatief #Durfte brengt jong en oud in gemeenten samen. Jongeren en
volwassenen gaan samen aan de slag rond een gedeelde passie. Van koken
tot een gemeenteweekend organiseren en van een moestuin onderhouden
tot een escaperoom maken. Jongeren leren hierbij om steeds meer dingen
zelf te doen en verantwoordelijkheden te dragen. Jong en oud leren van
elkaar, mede door gesprekken rond geloofsthema’s. Ook ontstaat meer
verbinding in de gemeente tussen verschillende generaties. JOP, Jong
Protestant, ontwikkelt materialen voor volwassenen in de gemeente die
een #Durfte-groep leiden. Hierin staat onder meer hoe je zo’n groep start
en hoe je het geloofsgesprek in de groep begeleidt. Collecteert u mee zodat
JOP deze materialen verder kan ontwikkelen?
• 17 mei Het Baken
• 21 mei Hemelvaartsdag Evangelisatie in eigen dorp

Er komen nog steeds bedragen binnen ook voor deze collectes.
Als u nog wilt bijdragen graag datum en doel vermelden.
Hartelijk dank voor uw bijdragen!
mei 2020
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• 24 mei KIA Nieuwe kansen voor kinderen
Oeganda - Nieuwe kansen voor straatkinderen
In de Oegandese hoofdstad Kampala leven duizenden kinderen op straat.
Ze worden hier door volwassenen neergezet om te bedelen. Ze gaan niet
naar school, worden uitgebuit en mishandeld. Kerk in Actie werkt samen
met drie organisaties die dit probleem aanpakken. Zij vangen straatkinderen
op, proberen hen te herenigen met hun familie, zorgen dat ze weer naar
school gaan en werken aan preventie in het gebied waar veel van deze
kinderen vandaan komen. Geef straatkinderen een nieuwe kans via deze
collecte.
• 31 mei Pinksteren KIA Zending
Marokko - Steun in de rug voor jonge open kerk
In Marokko is het niet toegestaan om christen te zijn, behalve voor
nietMarokkanen. Steeds meer migranten willen via de woestijn en Marokko
Europa bereiken, maar stranden in dit Noord-Afrikaanse land.
Velen zijn christen. Ook komen steeds meer christenen uit andere
Afrikaanse landen in Marokko studeren. Hierdoor groeit de kerk in
Marokko. Deze kerk leidt predikanten en leken op, bevordert de dialoog
tussen verschillende religies en culturen en biedt hulp aan gestrande
migranten die, vaak slachtoffer van mensenhandel, getraumatiseerd en
totaal berooid zijn. Kerk in Actie steunt dit werk. Collecteert u juist met
Pinksteren mee voor deze kleine maar groeiende kerk in Marokko.
• 7 juni
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Voorbeelden van Gods grote wijsheid: de Koekoek
De roep van de koekoek in het voorjaar is voor ons mensen een welkom
geluid. Minder welkom is die voor een aantal andere vogels, die grote kans
lopen straks de ongevraagde pleegouders van de koekoek te zullen
worden. De koekoek is een zogenaamde broedparasiet, die haar eieren
legt in de nesten van andere soorten vogels. En dat gaat niet een, twee,
drie. Vrouwtje koekoek houdt geschikte nesten goed in de gaten, en wacht
totdat de uitgekozen ouders de juiste fase hebben bereikt. Dan, in een
mum van tijd, neemt zij één van de eieren van de gastouders en vervangt
het door één van haar eigen eieren. Merkwaardig is hoe zeer haar ei op
dat andere lijkt, zowel qua kleur als qua patronen. Uit onderzoek blijkt dat
elk koekoek vrouwtje bijna altijd dezelfde soort gastfamilie kiest. Het
koekoek kuiken speelt ook een rol. Dat is van een langere voorarm en een
langere, scherpere eitand voorzien dan andere vogels van gelijke grootte.
Die zijn nodig om uit het ei te komen, want dat van een koekoek heeft een
heel sterke schil. Daarna werkt de jonge koekoek met zijn poten alle
andere eieren uit het nest. Normaliter zouden vogelouders hun
voedingstempo aan het aantal wijd opengesperde snavels aanpassen;
maar het koekoeksjong weet de gastouders
zo in te palmen, dat zij dezelfde
hoeveelheid voedsel aan hem geven als
anders aan hun gehele kroost! Dat doet hij
met een enorme wijd opengesperde bek,
en een steeds sneller en krachtiger
bedelroep. Dit blijkt onweerstaanbaar te
zijn voor de gastouders.
Koekoekouders doen zelf niets aan het
grootbrengen van hun kroost, en kunnen al
in juli naar Afrika terugkeren. De jonge
koekoek kan dat niet, want hij moet eerst genoeg vetreserves opbouwen
voordat hij zo'n lange vlucht naar het zuiden kan ondernemen. Hij gaat dan
één á twee maanden later, en is dan volledig afhankelijk van een ingegeven
instinct om zijn winterverblijf te bereiken. De vogeltrek is een wonder op
zich, maar dat van een koekoeksjong - zonder enige begeleiding van zijn
ouders - is nog wonderlijker. In alle fases van zijn ontwikkeling zien wij de
hand van zijn Schepper, die alles goed heeft gemaakt.
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Voorbeelden van Gods grote wijsheid: Warme bloemen
De Here Jezus wees zijn discipelen op de schoonheid van wilde bloemen In
het veld, met de merkwaardige opmerking: "zelfs Salomo ging in al zijn
luister niet gekleed als een van hen." (Mat 6:28-29).
De praktische reden voor al die schoonheid is uiteraard om insecten, en
vooral bijen, aan te trekken om de bloemen te bestuiven. Wat Salomo met
al zijn wijsheid misschien niet wist, en ik ook niet, was dat veel bloemen hun
eigen opwarmingssysteem hebben. Deze thermogenische bloemen, vooral
de lotus, maar ook vele soorten arum, lelie en magnolia, zijn in staat hun
temperatuur te handhaven tot 35 graden boven hun omgeving. Bijzonder is
een Arumlelie uit Brazilië, die zich tot boven de 40 graden kan opwarmen,
terwijl de luchttemperatuur tegen het vriespunt ligt! Men denkt dat deze
warmteproductie het maken en verspreiden stimuleert van de geuren die
deze planten zo aantrekkelijk maken voor insecten, en in sommige gevallen
zou voorkomen dat een plant bevriest. Recentelijk laboratoriumonderzoek
met hommels en kunstbloemen met verwarmde nectar, heeft uitgewezen
dat bijen liever op bezoek gaan bij warme bloemen. Zij leren ook de
bloembladkleur te associëren met de bloemen die de hoogste
temperaturen hebben. Om te kunnen vliegen moet de
lichaamstemperatuur van bijen minstens 30 graden Celsius zijn, dus door op
koude dagen de warmere bloemen uit te zoeken, sparen zij energie.
Merkwaardigerwijs schijnt het zo te zijn,
dat kleine kegelvormige cellen aan de
oppervlakte van 80 procent van alle
bloemensoorten als lenzen werken, om
licht te focussen op die delen van de
cellen die het kleurpigment bezitten.
Zodoende wordt de temperatuur
omhoog gebracht. Dus zelfs de meest
algemene tuinbloemen bezitten een
passieve mogelijkheid om zich op te
warmen. Het is wonderlijk hoe deze
kenmerken van planten zo geschikt zijn,
dat hun aantrekkelijkheid voor zowel
insect als mens verhoogd wordt, en de
vakkundigheid en voorzorg van de Grote
Schepper laten zien!
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Kinderrubriek
Pinksteren
't Is feest vandaag, 't is pinksterfeest,
wij staan in vuur en vlam,
want Hij die bij ons is geweest,
werkt verder aan zijn plan.
Wij weten het nu zonneklaar:
al ging hij van ons heen,
wat hij beloofd heeft maakt hij waar;
wij zijn niet meer alleen.
Wij gaan op weg, de wereld rond,
er is geen houden aan,
De woorden gaan van mond tot mond,
voor ieder te verstaan.
De wonderen zijn om ons heen,
ze waaien op de wind.
't is feest vandaag, voor iedereen:
een nieuwe tijd begint!

(Hanna Lam, Wim ter Burg
lied 73 uit 'Kom en zing')
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Streeppuzzel Pinksteren
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 zal vermelding
daarvan zeker op prijs gesteld worden, maar nodig is het niet. Wel graag
namen met de juiste voorletters en bij vrouwen zo mogelijk de meisjesnaam
erbij. Ook is het niet verkeerd om bij vaak voorkomende namen achter de
naam tussen haakjes de woonplaats te vermelden.
De adressen zijn:
SVRZ Het Krekepad
SVRZ Waterwel
SVRZ Simnia, zorgcentrum
SVRZ De Brouwerij
SVRZ Ter Poorteweg
Admiraal De Ruyter Ziekenhuis Vlissingen
Zorgcentrum Ter Reede
Admiraal De Ruyter Ziekenhuis Goes
Emergis
SVRZ ’t Gasthuis
Verpleegcentrum Buitenrust
Zorgcentrum Eben-Haëzer
Hof Mondriaan
Hof ’t Seijs
Zorgcentrum Nieuw-Sandenburgh
Admiraal De Ruyter Ziekenhuis Zierikzee
Erasmus Medisch Centrum
Sophia Kinderziekenhuis
Oogziekenhuis Rotterdam
Universitair Ziekenhuis Antwerpen

Streep deze woorden weg:
Pinksteren
feest
vuur
taal
profeet
Elamieten
Pontus
Jood

vijftig
geluid
tongen
Petrus
Parthers
Judea
Azië
Egypte

Heilige Geest
wind
Jeruzalem
Joël
Meders
Cappadocië
Arabier

Krekepad 1 of 3
Agathastraat 26
Simniapad 1
Tulpstraat 4
Ter Poorteweg 29
Koudekerkseweg 88
Vredehoflaan 370
’s Gravenpolderseweg 114
Oostmolenweg 101
Noordpoortplein 2
Buitenruststraat 221
Briandlaan 2
Vrijlandstraat 28
Griffioenstraat 40
Sandenburghlaan 2
Koning Gustaafweg 2
Dr. Molewaterplein 40
Dr. Molewaterplein 40
Schiedamse Vest 180
Wilrijkstraat 10

4361 JJ Westkapelle
4363 BD Aagtekerke
4357 HJ Domburg
4371 EB Koudekerke
4371 RM Koudekerke
4382 EE Vlissingen
4382 CJ Vlissingen
4462 RB Goes
4481 PM Kloetinge
4331 RN Middelburg
4337 EP Middelburg
4334 GP Middelburg
4337 EE Middelburg
4334 BK Middelburg
4351 RL Veere
4301 NP Zierikzee
3015 GD Rotterdam
3015 GD Rotterdam
3011 BH Rotterdam
2650 Edegem (België)

De letters die overblijven, hebben alles met Pinksteren te maken.
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