
K
E
R
K
N
I
E
U
W
S

 

 

            Protestantse 
      

               gemeente 
       

             Westkapelle 

   

 
     

 

 

 
 

 

'H
E

T
 
B

A
K

E
N

' 



februari 2022                                                                               2                                                         

 
 

      

                kopij inleveren vóór de 20e van iedere maand  



’HET BAKEN’                       3 
 
 

 
 

 
 
Lezen Joel 1 
“De sprinkhaan…” 
 
Van oudsher in Israël een geduchte 
vijand. Het kleine springerige diertje dat 
vol voedingstoffen zit en door niet 
weinigen geliefd als lekkere snack. In 
Indonesia bij gebrek aan speelgoed een gezellig tijdverdrijf om in de 
avond de achterpootjes eraf te trekken en de vleugeltjes om het daarna 
aan je mouw of in je haar te laten rond klauteren. Leuk om te zien(?!) 
Maar in groten getale leveren deze beestjes wel degelijk problemen op. 
Joël roept het beeld op van de vernietigende plaag als sprinkhanen de 
oogst teisteren en de vruchten van het land kaalvreten. Vier golven van 
ellende spoelen over Israël heen. Na enig herstel en troost dient na de 
eerste de tweede zich aan, de derde en daarna de vierde. Elke keer blijft 
de mens achter in een schijngeruststelling dat het voorbij is om niet lang 
daarna weer dieper in de narigheid gestort te worden. Bij elke keer blijft 
steeds minder over. Afknagen, afmaaien en kaalvreten. Het profetisch 
visioen over de sprinkhaan welke in vier golven een totale maatschappij 
op de knieën krijgt. 
De Covid rolt voor de derde en vierde keer over ons land als een 
sprinkhaan. Sommige mensen zijn er luchtig onder en zien weinig 
dreiging, als gelijk aan een manke sprinkhaan wat rond klauterend onder 
de mensen. Misschien niet leuk om te zien maar zeker geen aanleiding 
tot paniek. Andere mensen zien echter het bredere verband van de 
terugkerende sprinkhaan die juist in de herhaling verwoestend en 
ontwrichtend uitwerkt. In Joël levert Gods volk telkens een beetje meer 
in. Hield Israël aanvankelijk nog wat over na het eerste afknagen, 
uiteindelijk zal de gehele samenleving zijn kaalgevreten.  
Hoe zal het voor onze samenleving zijn als het stof van de vierde golf zal 
zijn neergedaald en de mensen het zicht krijgen op de werkelijk schade 
die is toegebracht. Dan zal blijken of we slechts zijn afgeknaagd of 
volledig zijn kaalgevreten. Deze stapsgewijze ontwrichting is gaande in 

Meditatie 
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onze wereld. De signalen zijn overduidelijk! Israël wist dat weinig te 
beginnen is tegen de sprinkhanenplaag en ook in onze tijd weten we van 
de verwoede pogingen in Afrika om de sprinkhanen terug te dringen. 
Daar lijkt het onomkeerbaar te zijn als een noodlottig karma dat over 
een volk wordt uitgestort.  
Joël roept op tot bezinning en introspectie. Je mag ook zeggen 
“bekering”. Daarop zal God een belofte doen, de belofte van herstel en 
vernieuwing. Wat is kaalgevreten heeft de wortels behouden en is in 
staat met een weinig regen nieuwe wasdom voort te brengen. Israël is in 
staat geweest zich te herstellen en zich weer op te trekken aan Gods 
trouw. Diezelfde God roept ook ons op om te komen tot herwaardering, 
het hervinden van samenbindende en hoopgevende factoren van geloof 
en trouw. Daarin is Hij de God van Abraham, Izaäk en Jacob; van Israël 
en de volken en daarmee genadig ook van de kerk. Ons is geen noodlot 
toegevallen maar het kaalgevreten land mag nog getuigen van hoop en 
de kracht om te herleven en uit het schijnbare niets grootste dingen te 
verwachten. De akkers van Israël werden opnieuw rijk gezegend en 
waren bron van leven en voorspoed. Ook onze samenleving zal herleven, 
haar kracht hervinden en opnieuw getuigen van de hoop die is in Gods 
beloften.  
Sommige mensen zeggen dat de vierde golf nog moet komen, dat nog 
niet het laatste is kaalgevreten. Toch ligt de focus niet op de herhaling 
van het lot maar de hoop dat eenmaal alle sprinkhanen zullen zijn 
voorbijgegaan en God vanaf de bodem opnieuw zijn schepping tot bloei 
zal brengen. 
 
Ds. Peter van Bruggen  
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Datum Tijd Voorganger/ 
bijzonderheden 

Extra collecte 

06-02 09.30  Ds. Van Bruggen 
 

KiA Werelddiaconaat 
Oeganda 

13-02 09.30  Ds. Van Bruggen 
 

KiA Noodhulp Nepal 

20-02 09.30  Ds. Wouters 
 

Kerkverwarming 

27-02 09.30  Ds. Van Bruggen 
 

Onderhoud gebouwen 

06-03 09.30  Ds. Van Bruggen,  
1e zondag 40-dagentijd 

KiA Zending 

09-03 19.00 Ds. Van Bruggen,  
Biddag 

1e collecte Kerk,  
2e collecte Diaconie 

 
 
 
 
 
 
 
 

Datum Tijd Wat Waar 

02-02 
 

19.30 
   

Kerkenraadsvergadering 
 

Bij de Koster 
 

07-02 19.45 Gemeentegroeigroep Torenstraat 33 

  24-02 19.30 Bijbelgroep Bij de Koster 

03-03 14.30 Seniorenbijeenkomst; 
Zie info bij ‘Activiteiten’ 

Gemeenschappelijke 
ruimte Wozoco,  
Krekepad 37 

 
  

Rooster kerkdiensten 

Agenda 
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Bedankjes 
Namens de kinderen willen wij u hartelijk bedanken voor het getoonde 
medeleven na het overlijden van onze moeder Kee Lievense-Verhulst. 
Uw aanwezigheid tijdens de rouwdienst en begrafenis of met een kaart, 
bezoek, bloemen, warme woorden of in welke vorm dan ook, het heeft 
ons zeer zeker steun gegeven. En nog steeds! 
 
 
 
 
Wij willen iedereen hartelijk danken voor het medeleven na het zo 
plotseling overlijden van onze lieve man, vader en opa Jo Theune. 
Het heeft ons goed gedaan. 
 
Mien Theune-van Rooijen, 
kinderen en kleinkinderen 
 
 
 
 
Graag willen wij iedereen bedanken voor alle felicitaties, kaarten, 
bloemen en attenties die wij voor ons 50-jarig huwelijk mochten 
ontvangen. 
 
Anton en Koos Melis 
 
 
 
 
 
  

Uit de gemeente 
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In memoriam Jannetje Dominicus-van Sluijs 
Op woensdag 22 december 2021 is ons gemeentelid Jannetje 
Dominicus-van Sluijs overleden. 
Ze werd geboren in Zoutelande op 19-07-1932 en is opgegroeid op een 
boerderijtje in Boudewijnskerke, wat later omgebouwd is tot de 
“Hooizolder”. Sinds 2016 woonde ze in “De Kreek” en daarvoor op de 
Achterweg 15. In 1952 is Jannie getrouwd met Adri Dominicus en zijn ze 
gaan wonen in een noodwoning, daar zijn Adri en Kees geboren. Later 
hebben ze gebouwd in de Achterweg en daar zijn nog 3 zonen geboren: 
Johan, Jan en Foort. 
Helaas kwam de dood al vroeg in haar leven, haar zus Koba is in 1944 
verdronken toen het bootje waarin ze zat omsloeg toen ze het gat in de 
gebombardeerde dijk van Westkapelle overstak en gegrepen werd door 
de sterke stroom. In 2000 overleed zoon Johan na een slopende ziekte 
en in 2013 kwam haar zoon Foort om bij een bedrijfsongeluk. 
Maar gelukkig was er niet alleen verdriet in haar leven, ze kon heel erg 
genieten als haar kinderen en later de kleinkinderen allemaal op zondag 
om de koffie kwamen en toen haar man Adri bij de VVV ging werken en 
later badman werd ging ze zelf ook graag mee naar het strand.  
Ook gingen ze samen met familie graag op vakantie, fietsen mee en elke 
dag fietstochtjes maken op mooie plekjes in Nederland. Toen het 
buurhuis verkocht werd aan een Duitse familie hadden ze daar fijne 
contacten mee en gingen ze ook vaak logeren bij hen in Duitsland.  
In 2016 kwam ze na een ziekenhuisopname in woonzorgcentrum De 
Kreek terecht. Daar kon ze erg genieten van de wandeltochten die elke 
dinsdag door vrijwilligers met de rolstoelen werden gedaan. Haar 
schoondochter Ella nam haar elke week mee. Op zondag ging ze met 
haar zoon Jan naar buiten, ook met slecht weer want ze was graag 
buiten. In november 2017 overleed haar man Adri. De laatste maanden 
ging haar gezondheid achteruit en op 22 december is ze overleden.  
De afscheidsdienst is gehouden op dinsdag 28 december in de 
Moriakerk o.l.v. ds. Peter van Bruggen, waarin stil gestaan werd bij 
Johannes 10: Ik ben de goede Herder. Daarna is ze begraven bij haar 
man op de begraafplaats bij de toren. 
Wij wensen haar kinderen met hun gezinnen en verdere familie Gods 
kracht en bijstand toe. 
      Adri Kleinepier 
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In memoriam Willemina Verhulst-Simonse 
Op 13 januari 2022 is op 90-jarige leeftijd overleden ons gemeentelid 
Willemina Verhulst-Simonse. Ze was sinds 4 november 1999 weduwe 
van Noach Verhulst. Tot 4 jaar geleden heeft ze gewoond op 
Noordstraat 30, daarna op Krekepad 1.  
Ze was de spil van het hechte gezin, nooit oordelend en ruimdenkend. 
Het overlijden van haar man, 68 jaar oud slechts, was een grote klap 
voor haar. Maar ze was sterk en in staat om haar leven weer op te 
pakken. Ze kende ondanks de nodige tegenslagen een rijk leven; mooie 
dingen hadden bij haar de overhand. Helaas kreeg ze te kampen met 
dementie en had ze meer en meer zorg nodig. Doordat haar zoon Daan 
nog thuis woonde en met steun van Adriaan en Heleen is ze nog lang 
thuis kunnen blijven.  
De laatste 4 jaar is ze liefdevol verzorgd in De Kreek, waar ze ook 
overleden is. Op 19 januari is ze begraven naast haar man, na een 
herdenkingsdienst Bij de Koster. De Bijbeltekst was uit Johannes 11: 25 
en 26. “Wie in mij gelooft zal eeuwig leven”.  
We wensen Daan, Adriaan en Heleen en hun gezinnen Gods kracht en 
nabijheid toe in het verlies van hun moeder en oma. 
 
Kees de Pagter 
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Onze zieken 
Verschillende van onze gemeenteleden zijn en waren in de afgelopen 
periode in en uit het ziekenhuis voor onderzoeken en gesprekken over 
resultaten en mogelijke behandeling. De tijd dat een dokter zegt wat de 
patiënt wel of niet moet doen is voorbij. De arts is gesprekspartner in 
het vaststellen van de behandeling en de patiënt wordt geacht zijn/haar 
verantwoordelijkheid te nemen. Dat is soms een geweldig lastig proces 
waarin een mens zich overvraagd en kwetsbaar voelt. Immers op basis 
van wat beschikken wij over ons lot? Onze kennis is onvoldoende en ons 
vooruitzicht soms zo troebel. Toch kan een dokter zeggen: U moet het 
zelf beslissen! Voor hen die voor deze lastige besluiten staan wensen en 
bidden wij toe dat lieve, zorgzame en nuchtere mensen om hen heen 
staan om te steunen en te helpen. Bovenal hopen we dat zij zich 
gedragen zullen weten door Hem die volkomen kennis heeft en in alles 
het juiste en goede doen wil.  
Zo leven we mee met hen die in de afgelopen periode geconfronteerd 
werden met ziekte en zorg. Daarnaast zijn we blij en dankbaar met hen 
die thuiskwamen en mochten starten met herstel en revalidatie. We 
wensen geduld en sterkte! 
Ten slotte benoemen we hier - in navolging van de landelijke tendens - 
de gemeenteleden en dorpelingen die te maken hebben met Long-
Covid. Er zijn zorgen om hun kwetsbaarheid en fragiele gezondheid. Zij 
leven met de dagelijkse vrees dat slechts weinig nodig is om aan het 
wankelen gebracht te worden. Juist hen bidden we toe dat Gods arm 
veilig bewaart en draagt voor tijd een eeuwigheid. 

 
 
Opstarten kerkelijk bedrijf 
Hier en daar worden de eerste gemeenteactiviteiten voorzichtig weer 
zichtbaar. We zijn geweldig toe aan de heropening, niet alleen de horeca 
snakt naar een toeloop van mensen; ook de kerken verlangen weer 
samen te mogen komen. Niet meer op basis van louter medische 
gegevens worden maatregelen genomen maar ook het geestelijk en 

Uit de pastorie 
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maatschappelijk welzijn telt mee. Dat is een spannend proces waarbij 
we nuchter en redelijk blijven en tegelijk de uitdaging niet langer uit de 
weg willen gaan. We zullen moeten accepteren dat een nieuwe basis is 
gelegd van waaraf wij tot nieuwe stappen zullen gaan komen.  
Catechese onder de jongste deelnemers is opgestart; zij krijgen van mij 
(jawel) elke dinsdag een whatsappje. Ook de Bijbelkring hervat de 
samenkomsten. In het bezoekwerk zijn we nog terughoudend en 
bedachtzaam, vooral onder de meest kwetsbaren. Vooraf duidelijk 
afspraken maken bevelen we erg aan; komt het gelegen; heeft u al meer 
bezoek gehad vandaag; wilt u dat ik een kapje opzet; zal ik een andere 
keer terugkomen. We hopen ook dat gemeenteleden zich niet verlegen 
voelen om aan te geven dat een bezoek niet uitkomt. 
Ook in de kerk verwelkomen we weer gemeenteleden. Bij het 
kerkbezoek geldt geen maximum en is opgave niet nodig, wel gelden de 
vanzelfsprekende regels en adviezen bij het binnenkomen, plaatsnemen 
en vertrek. We hanteren uitdrukkelijk geen 2 of 3 G beleid maar dat 
betekent wel dat wie klachten heeft of vanwege quarantaine thuis is ook 
in de kerkgang uiterst terughoudend zal zijn.  
 

 
Geen beeld en geen geluid 
Enkele zondagen terug gebeurde hetgeen we wel wisten dat kon 
gebeuren maar waarvan we dachten dat het nooit zou gebeuren. Met al 
onze geavanceerdheid en deskundigheid en met vele toegewijde 
vrijwilligers konden we niet voorkomen dat om technische redenen we 
tegelijk geen beeld en geen geluid konden uitzenden! Vele 
gemeenteleden zaten dus tevergeefs klaar om de dienst mee te beleven. 
Dat was spijtig en vervelend en te wijten aan technisch falen! We hopen 
dat het eenmalig is geweest. 
Laat ik daar dan toch maar een geestelijke draai aangeven; hoeveel van 
de getrouwe kijkers en luisteraars dachten dat het aan hun apparatuur 
lag, draaide aan knopjes en herstartte de computer? Hoopten onze 
getrouwe vrijwilligers het te kunnen fixen en regelen een kwartier voor 
de dienst. Dacht zelfs de predikant in onwetendheid of het door zou 
komen dat er een kansje was dat zijn verhaal gezien en gehoord werd?  
We zijn zo kwetsbaar (geworden) in onze betrokkenheid op de 
erediensten. Misschien gaan we wel veel te vanzelfsprekend uit van al 
die mogelijkheden die ons ter beschikking staan. Slechts een enkeling 
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kon op de oude manier via de radiogolf de dienst beluisteren; een 
bevoorrechte enkeling! 
Met al onze mogelijkheden en deskundigheden mogen we nooit 
vergeten hoe klein en kwetsbaar we zijn; wij fixen niet alles!  
Zondag hopen we weer te kunnen uitzenden voor mensen ver weg, op 
zee en over de zee. Laten we die verbondenheid koesteren en dankbaar 
zijn voor de mogelijkheden die we krijgen. 
 

 
Actie Kerkbalans 
In de afgelopen weken ging de Actie Kerkbalans weer van start; “De kerk 
van morgen.” luidde het thema. Wij zijn natuurlijk niet de kerk van 
morgen, voor ons geldt de kerk van vandaag en voor onze tradities 
putten we graag uit de kerk van gisteren. De kerk van morgen kan 
immers uitsluitend bestaan vanwege de kerk van vandaag en de kerk 
van het verleden. Misschien is het 
daarom wel een erg hoogdravend 
thema of zelfs hypocriet! De kerk 
van morgen bestaat dankzij ons 
vandaag! 
Maar dat is nu precies wat het 
thema wil verwoorden. Vandaag 
zijn wij kerk op een wijze 
waarvoor de kerk van morgen ons 
dankbaar zal zijn. Wij vormen 
vandaag een gemeenschap 
waarover de nieuwe generatie 
zich in de toekomst zal 
verheugen. Zij zullen dan dankbaar gebruik maken van hetgeen hen is 
overgedragen door ons vandaag. Zoals ook wij hebben ontvangen wat 
ons door onze ouders is aangereikt.  
Je zou zomaar je financiële bijdrage kunnen normeren aan de hand van 
wat de kerk vandaag doet en betekent. Om wat de kerk vandaag nodig 
heeft om te kunnen bestaan, de kosten te dragen en de gebouwen te 
onderhouden. Dat is van belang en nodig! Maar onze 
verantwoordelijkheid strekt zich verder uit dan vandaag. Wij hebben ook 
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onze betrokkenheid op een financieel gezonde gemeente van 
Westkapelle in de toekomst. Wij dragen bij aan de kerk van morgen. 
En de kerk van morgen is niet van ons maar van onze kinderen en 
kleinkinderen, als zij op hun beurt daar weer verantwoordelijkheid in 
zullen nemen en vorm zullen geven aan de missie en de visie van dan.  
Actie Kerkbalans roept ons op te investeren in de gemeente; niet slechts 
in wat zij IS, maar in wat zij mag WORDEN. Niet alleen vandaag maar ook 
morgen. Zodat wij duurzaam zijn in wat ons is gegeven, gisteren, 
vandaag en morgen! 
We hopen dat in financieel opzicht ons college van Kerkrentmeesters 
zich gedragen en gesteund mag weten door en met uw bijdrage bij de 
actie en door het gehele jaar. Het is onze opdracht hen alles ter 
beschikking te stellen wat nodig is om onze kerk te bewaren voor het 
nageslacht opdat zij haar hoge roeping waarmaakt.  
“De Here zegene u en uw gaven.”  
 
Ds. Peter van Bruggen  



’HET BAKEN’                       13 

 
 

 

 
 
 
Giften voor de kerk 
In de periode van 21-12 t/m 24-01 ontvingen we voor de kerk tweemaal 
een gift van € 50,-. 
Alle gevers daarvoor onze hartelijke dank! 
  
De kerkrentmeesters 

 
 
 

Verspreiding blad Kracht naar Kruis 
Via de Stichting evangeliserend lectuurfonds voor chronisch zieken en 
ouderen ontvangt de kerk maandelijks een aantal exemplaren van het 
blad Kracht naar Kruis. Verschillende gemeenteleden staan op een 
adreslijst; zij ontvangen het blad via ondergetekende rechtstreeks 
(gratis) in de bus. Ook ligt een stapeltje achter in de kerk. 
Belangstellenden kunnen een exemplaar meenemen.  
Wilt u ook het blad Kracht naar Kruis thuis ontvangen en zo verzekerd 
zijn van maandelijks een gratis exemplaar in uw brievenbus (ook in 
periodes dat kerkdiensten niet mogelijk zijn)?  
Bel of mail dan naar de scriba, u komt dan op de adreslijst te staan. 
 
Ria Willemse-Kaland, scriba 
Tel. 0118 571552 
e-mail: scribawestkap@outlook.com 
 

 
 
 
 
 
 

Uit de kerkenraad

mailto:scribawestkap@outlook.com
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Verantwoording collecten december 2021 
 
1e collecte voor de Kerk en Diaconie (tussencollecte) 
Deze bracht in december op:    €  647,14        
Een derde deel komt dus toe aan de diaconie  €  158,05          
en is daarnaar overgemaakt. 
 
Niet Diaconale 2e collecten (uitgang) december 2021 
19 december  Jong Protestant                                     €    73,50 
31 december   Kerkverwarming                                       € 119,00 
 
Diaconale collectes december 
5 december Kia zending Guatemala   €  267,95 
12 december Binnenlandsdiaconaat   €  265,80 
25 december Kinderen in de Knel   €  618,50 
26 december Fruit en bloemen   €  356,00  
 
Tevens giften ontvangen van € 200,00 en 2x van € 50,00. 
Iedereen die hieraan heeft meegewerkt: Hartelijk dank!! 
 

Collectedoelen in februari 2022 
(Tweede collecten c.q. uitgangscollecten). 

• 6 februari      Werelddiaconaat Oeganda 
Oeganda: Goed boeren in een lastig klimaat 
Klimaatverandering zorgt in het noorden van Oeganda voor steeds meer 
droogte èn overstromingen. Het wordt steeds moeilijker om genoeg 
voedsel te verbouwen. De Oegandese Anglicaanse Kerk steunt boeren 
en boerinnen in hun strijd om het bestaan. Ze krijgen (landbouw)training 
op demonstratievelden. Daar leren ze hoe je met droogtebestendige 
zaden en houtbesparende ovens, door bomen te planten en oogst goed 
op te slaan beter bestand bent tegen het klimaat.  
De boeren geven hun kennis weer door aan anderen. 
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• 13 februari     KIA  Noodhulp Nepal 
Nepal: Meer werkgelegenheid voor jongeren 
Omdat de werkloosheid in Nepal hoog is, vertrekken veel jongeren naar 
India, Maleisië of de Golfstaten. Daar zijn de arbeidsomstandigheden 
erbarmelijk en de lonen laag. Door de coronapandemie moesten veel 
van deze arbeidsmigranten terugkeren.  
Kerk in Actie creëert in Nepal voor 2500 jongeren werkgelegenheid, 
zodat zij in hun eigen omgeving een menswaardig bestaan kunnen 
opbouwen. De jongeren krijgen een landbouwtraining of vakopleiding 
en een stageplek en coaching. Ook worden zij in contact gebracht met 
afnemers of werkgevers. 
 

• 20 februari      Kerkverwarming 

• 27 februari       Onderhoud gebouwen 

• 7 maart         Zending 
Rwanda: Met zusters werken aan gezond eten 
In het dichtbevolkte Rwanda leeft 70 procent van de inwoners van 
landbouw. Maar door gebrek aan grond kunnen veel mensen lastig 
rondkomen. Eén gewas verbouwen is niet genoeg om een gezin te 
voeden. Rwandese diaconessen trainen elk jaar 150 boeren en 
boerinnen op hun demonstratieboerderij. Ze leren hen over veeteelt en 
over het verbouwen van groenten en fruit met moderne 
landbouwtechnieken. Na de training begeleiden ze de boeren in hun 
eigen dorp. Steeds meer ouders kunnen hun kinderen hierdoor gezonde 
voeding geven. 
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Potgrondactie 2022 
Beste gemeenteleden, 
Ook dit jaar willen we weer proberen zo veel mogelijk Bijbels te laten 
verspreiden in landen waar Christenen worden vervolgd zoals China, 
India, Iran, Pakistan en Noord-Korea. 
Dankzij de potgrondactie “Plant een Bijbel” van de H.V.C. (Hulp 
vervolgde Christenen) wordt dit mogelijk gemaakt. 
De potgrond kost € 4,50 per zak, is universeel (voor binnen èn buiten) en 
de inhoud van een zak is 40 liter. 2 zakken potgrond = 1 Bijbel! 
U kunt een opgaveformulier afhalen en inleveren op Molenweg 5 of 
Bazienstraat 9 of bestellen via de mail: dehoogjes@zeelandnet.nl. 
Ook is het mogelijk via planteenbijbel.nl een online bestelformulier in te 
vullen. 
Bestellen is mogelijk tot en met 26 februari 2022. 
Afhaaldag is op zaterdag 19 maart 2022 van 10.00-13.00 uur op 
Bazienstraat 9. 
 
Wij hopen weer veel Bijbels te kunnen laten uitdelen! 
De diaconie 
 
 
 
 
 
 

Seniorenbijeenkomst WOZOCO ‘De Kreek’ 
Op donderdag 3 maart starten we weer met de seniorenbijeenkomsten 
in ‘De Kreek’. De maandsluiting is van 14.30 tot 16.00 uur, inloop is 
vanaf 14.00 uur. Net als anders zingen we bekende liederen en luisteren 
naar een moment van bezinning uit de bijbel. Iets lekkers volgt dan 
daarna! We verheugen ons in de onderlinge ontmoeting. Maar tegelijk 
zijn we er ons van bewust dat we opnieuw enkele van onze bewoners en 
dorpsgenoten zullen missen. Toch zijn ook weer nieuwe mensen te 
verwelkomen. Graag tot donderdag 3 maart! 
 
Wilt u opgehaald en/of thuisgebracht worden, neem dan contact op met 
Marja, tel. 06-30173436. 
  

Activiteiten 

mailto:dehoogjes@zeelandnet.nl
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   Quiz over Noach 
 

  

 

Kinderrubriek 
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Zo kun je zien of je de antwoorden goed hebt: 
Als je de getallen uit alle goede antwoorden bij elkaar optelt, krijg je een 
getal van drie cijfers. Tel de cijfers van dit getal ook weer bij elkaar op. 
Doe dat nog een keer met het getal dat je nu krijgt (twee cijfers). Als je 
alle vragen goed hebt beantwoord, is het antwoord op deze som 
hetzelfde als het aantal vragen van de quiz. 
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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 te zetten 
met postadressen van inrichtingen waarin onze zieken vaak liggen. Weet u 
ook nog het kamernummer en/of de afdeling waar de patiënt ligt, dan 
wordt vermelding daarvan op prijs gesteld, 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 Waterwel  Agathastraat 26                    4363 BD Aagtekerke 

SVRZ Simnia, zorgcentrum  Simniapad 1 4357 HJ Domburg 

Universitair Ziekenhuis Antwerpen  Wilrijkstraat 10 2650 Edegem, B 

Admiraal De Ruyter Ziekenhuis Goes ‘s Gravenpolderseweg 114    4462 RA Goes 

Emergis   Oostmolenweg 101 4481 PM Kloetinge 

SVRZ Ter Poorteweg  Ter Poorteweg 29 4371 RM Koudekerke 

SVRZ Tulpstraat                                                                  Tulpstraat 4                                 4371 EB Koudekerke 

Verpleegcentrum Buitenrust  Buitenruststraat 221 4337 EP Middelburg 

Zorgcentrum Eben-Haëzer   Briandlaan 2 4334 GP Middelburg 

SVRZ ‘t Gasthuis  Noordpoortplein 2 4331 RN Middelburg 

Hof Mondriaan  Vrijlandstraat 28 4337 EE Middelburg 

Hof ’t Seijs   Griffioenstraat 40 4334 BK Middelburg 

Verpleeghuis Willibrord Bachtensteene 14 4331 AC Middelburg 

SVRZ De Egelantier Egelantier 1 4356 JS Oostkapelle 

Zorgcentrum De Zoute Viever Dongestraat 1 4388 VJ Oost-Souburg 

Erasmus Medisch Centrum Dr. Molewaterplein 40 3015 GD Rotterdam 

Sophia Kinderziekenhuis Dr. Molewaterplein 40 3015 GD Rotterdam 

Oogziekenhuis Rotterdam Schiedamse Vest 180 3011 BH Rotterdam 

ZorgSaam Zorggroep Zeeuws-Vlaanderen Wielingenlaan 2 4535 PA Terneuzen 

Zorgcentrum Nieuw-Sandenburgh Sandenburghlaan 2  4351 RL Veere 

Admiraal De Ruyter Ziekenhuis Vlissingen Koudekerkseweg 88 4382 EE Vlissingen 

Zorgcentrum Ter Reede Vredehoflaan 370 4382 CJ Vlissingen 

Verpleeghuis Picassoplein Pablo Picassoplein 87 4382 KB Vlissingen 

Buurtzorgpension Vlissingen Joost de Moorstraat 27 4382 HK Vlissingen 

SVRZ het Krekepad    Krekepad 1 of 3 4361 JJ Westkapelle 

Admiraal De Ruyter Ziekenhuis Zierikzee Koning Gustaafweg 2   4301 NP Zierikzee 

 
 


