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Van de redactie……. 

 

Na een periode van vakantie en rust gaan de kinderen weer aan een nieuw 

schooljaar beginnen, de werkenden gaan weer aan de slag en ook het 

nieuwe kerkelijk seizoen gaat weer van start.  

Er worden weer veel kerkelijke activiteiten, bijeenkomsten en thema’s 

georganiseerd en bedacht. Wat mooi om elkaar weer te ontmoeten en naar 

elkaar om te zien als gemeente.  

In ons land en tevens in de wereld is er veel zorg m.b.t. oorlogen, 

asielzoekers, droogte, klimaat, prijsstijgingen, gasleveranties etc….. Maar 

laten we niet vergeten dat we mogen vertrouwen op onze God en Hemelse 

Vader. 

 

 

De kopij voor de maand oktober graag voor 21 sept. a.s. mailen naar 

kerkepad@cgk-biezelinge.nl 
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Overdenking 

                                                                                                      

Lezen: Handelingen 9 vers 1 – 9 

 

Saulus wordt Paulus 

                                                                                                                                                                           

Van Saulus hadden we al eerder gehoord. Hij was een nog jonge 

man, die op de kleding paste van hen die Stefanus stenigden. Daarna 

bleek hij een fel tegenstander van de christelijke gemeente in 

Jeruzalem. Die werd hevig door hem vervolgd. Van wie hij vermoedde 

dat ze christen waren, drong hij het huis binnen om hem gevangen te 

nemen. Nu is hij onderweg naar Damascus, de hoofdstad van Syrië.  

Zijn ijver om te vervolgen is zo groot, dat hij zelfs de landsgrenzen 

oversteekt. Maar Saulus heeft buiten de hemelse Heere gerekend. 

Onderweg verblindt Hij hem. Vraagt waarom hij Hem vervolgt. 

Christenvervolging blijkt ten diepste  Christusvervolging te zijn. 

Saulus kan niet anders dan stamelen: ‘wat wilt Gij dat ik doen zal?’ 

De vervolger wordt volgeling. We gaan hem later kennen als Paulus, 

die van grote betekenis wordt voor Christus kerk. Hier zien we iets 

van het werk van de verheerlijkte Heere. Een dreiging en moord 

blazende Saulus brengt Hij op de knieën. Dat is altijd de plek waar Hij 

de Zijnen brengt. Weliswaar gaat Hij met ieder een eigen weg, maar 

ze komen allemaal op dezelfde plaats: aan Zijn voeten.   

 

 Ds. D. van der Zwaag 
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Kerkdiensten 

(onder voorbehoud) 

 
 

 

04 sept  10:00 uur 

17:00 uur 

 

Ds. A.G.M. Weststrate – Voorb. H.A. 

Ds. A.D. Fokkema, Kerkwerve 

11 sept  10:00 uur 

17:00 uur 

 

Ds. A.G.M. Weststrate – viering H.A.  

Ds. A.G.M. Weststrate – Dankzegging en 

nabetrachting 

18 sept 10.00 uur 

17.00 uur 

 

Ds. A.G.M. Weststrate – Jaarthema 

Ds. E.B. Renkema, Middelburg 

20 sept 14.30 uur 

 

Ds. A.G.M. Weststrate –  

Trouwdienst Jan en Femke 

 

22 sept 14.00 uur 

 

Ds. A.G.M. Weststrate –  

Trouwdienst Martijn en Wouda 

(Grijpskerke) 

23 sept 14.30 uur 

 

Ds. A.G.M. Weststrate - Trouwdienst  

Johan en Joyce (Renesse) 

 

25 sept 10.00 uur 

17.00 uur 

 

Ds. A. ten Brinke, NHK Rehoboth Yerseke 

Ds. J.B. de Rijke, GKv Goes 

02 okt 10.00 uur 

17.00 uur 

Ds. A.G.M. Weststrate – Jeugdzondag 

Ds. A.G.M. Weststrate – Jeugdzondag 
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Verjaardagen 

 

05 sept 73 jaar Zr. P.M. Slabbekoorn-de Schipper 

Eversdijkseweg 18b 

4421 RC Biezelinge 

 

22 sept 73 jaar Br. H.J. Drayer 

t Scheld 32 

4424 NZ Wemeldinge 

 

23 sept 77 jaar Zr. T.L. van der Hart-Sinke 

Lapjeskat 1 

4421 TN Kapelle 

 

26 sept 78 jaar Br. M.C. Hoogesteger 

Paukenshoekstraat 11 

4421 GB Kapelle 

 

30 sept 73 jaar Zr. G.C. Nieuwenhuijse-de Gast 

Vroonlandseweg 42 

4421 GK Kapelle 
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Pastoralia 

Gemeentelijk 

-Na de vakantieperiode start het nieuwe seizoen weer met de 

voorbereiding voor alle bijbehorende activiteiten zoals 

(belijdenis)catechese, clubs, bijbelstudiegroepen, etc. Eerst hopen we 

met elkaar weer het Heilig Avondmaal te vieren. Christus heeft ons 

immers opgedragen dat te doen tot Zijn gedachtenis. Mag jij ook 

leven van Zijn verzoening? Achter dat verzoenende bloed is het ook 

goed elkaar te ontmoeten. Na de Avondmaalszondag maken we D.V. 

een start met een nieuw jaarthema, waarover ter Zijner tijd meer. 

Later staat dan weer de startzondag /jeugdzondag gepland. Over 

verschillende activiteiten zal nog nadere info komen, houd u/jij  s.v.p. 

de mededelingen en de gemeentemail in de gaten? Hopelijk blijft het 

rustig met Corona, komend seizoen. Ook dat mag een gebedszaak 

voor ons zijn. 

-Bij deze doe ik vast een oproep aan allen die overwegen belijdenis 

van hun geloof af te leggen om zich aan te melden. De 

belijdeniscatechese vindt normaliter plaats op vrijdagavond, maar we 

starten in overleg. Ook jongeren die op maandag niet kunnen, of die 

extra verdieping zoeken, zijn welkom om aan te sluiten. 

-Op 14 juli werd Norah geboren, dochter van Jantine en Bram Cal-

jouw-Minnaard. Moeder en dochter maakten het goed en mochten 

naar huis, maar in verband met opkomende koorts volgden al vrij 

snel ziekenhuisopnames voor zowel Jantine als Norah. Eenmaal her-

steld mochten ze weer naar huis. Daar hebben we samen voor ge-

dankt. In verband met eerdere gezondheidszorgen ondergaat Jantine 

nog weer onderzoeken. We feliciteren de ouders van harte en wensen 

hen Gods zegen bij de opvoeding.  

-Na vele voorbereidingen en acties was het dan eindelijk tijd voor de 

‘Diaconale jongerenreis Hongarije‘. De jongeren hebben een hele 

goede maar indrukwekkende reis gehad en hebben veel grote klussen 

kunnen doen: schoorstenen gemetseld, toiletten en badkamers 

getegeld en toiletten gerepareerd, hekken gelast, een ouderen 

ochtend georganiseerd met Nederlandse spellen en een vervuild huis 

opgeruimd van een weduwnaar die zichzelf en zijn honden jarenlang 

verwaarloosde, etc. De groep is heel hecht geworden. Ga zo door, 

hier thuis in en rond de gemeente! Er is gebeden vooraf, voor de 

terugreis en na thuiskomst. We danken dat de Heere zo heeft 

gezegend!  
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-Als gastleden heten we een nieuw gezin hartelijk welkom: Br. Robert 

Spuls en zr. Linda Spuls- van der Ree met hun kinderen Isabel en 

Lorenzo. We wensen hen een gezegende tijd toe in ons midden. 

-Er zijn drie voorgenomen huwelijken aan te kondigen: 20 september 

(14.30) Jan Pors en Femke Both (te CGK Biezelinge); 22 september 

(14:00) Martijn vd Ploeg en Wouda Blok (te Kapel van Hooglande, 

Grijpskerke, aanmelden via menwvdploeg@gmail.com) en op 23 

september (14:30) Joyce den Braber en Johan Flipse (Jacobuskerk te 

Renesse). Ik hoop deze diensten te mogen leiden: dat belooft een 

mooie week te worden! We wensen de bruidsparen een fijne dag en 

Gods zegen toe. 

 

Pastoraal 

-In onze voorbede dachten we aan jongeren die hun school/opleiding 

afronden, maar ook aan hen bij wie het tegenviel. God gaat mee, hoe 

dan ook! We dankten met Hannah Moret die slaagde voor haar exa-

mens. Gefeliciteerd! 

-Zr Leida Steketee- de Rijke is gevallen met de fiets en scheurde haar 

knieschijf. Gelukkig had ze geen hersenschudding en niet té veel pijn, 

maar wel diverse kwetsuren en kneuzingen. We bidden, samen met 

haar man Frans, om voorspoedig herstel. 

-Br. Martin Boone heeft gezondheidszorgen. Enkele bloedwaardes zijn 

hoog en verder onderzoek naar de lymfeklieren is nodig. Er is 

overgave en vertrouwen en we bidden samen met Martin, Maaike, 

Jappe, Jochem en Dian om dat vast te mogen houden en om goede 

uitslagen. Een spannende tijd voor hen samen.  

-Thomas Meijer werd met ernstige buikpuin in het ziekenhuis opgeno-

men. Met stevige medicatie werd de pijn teruggedrongen en inmid-

dels is hij weer helemaal de oude. De oorzaak is niet geheel duidelijk 

geworden. We zijn met Thomas God dankbaar en bidden om blij-

vende gezondheid. 

-Zr. Marlies van Buren-Heijboer heeft (al ruim voor de vakantie) een 

oogoperatie ondergaan. Die is geslaagd, maar er is een tijd van her-

stel mee gemoeid die in weken tot maanden moet worden gedacht. 

We mensen haar, samen met Arie, Gods nabijheid en zegen toe. 

 

 

 

 

 

mailto:menwvdploeg@gmail.com
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-Zr. Helena Oostdijk-Lobbezoo heeft al weer een maand of drie 

geleden heftige buikpijn gehad (waarschijnlijk een combinatie van 

een urineweginfectie en een bacterie in de darmen). Al die tijd heeft 

ze bijna niet kunnen eten. Het gevolg daarvan is dat ze ernstig 

verzwakt is en bloed armoede gekregen heeft. Afgelopen week heeft 

ze een ijzerinfuus gehad in het ziekenhuis. We baden samen om het 

aanslaan van deze behandeling en een voorspoedig herstel. Die weg 

lijkt tot onze blijdschap ingezet! Voor Helena, maar ook voor Huib en 

de kinderen is het een enerverende weg die best lang duurt. Bidden 

we mee om Gods ondersteunende en helende hand? 

-We baden voor br. Henk en zr. Betsie Lamper. Met name bij onze 

broeder nemen de krachten af en de beperkingen toe. Hij heeft veel 

pijn te verduren gehad en is ongewild erg veel afgevallen. Betsie 

heeft zorg over hem – en andersom. Ze hebben het moeilijk. Laten 

we biddend om hen heen staan! 

-Zoals gebruikelijk denken we in onze voorbede aan hen die door 

omstandigheden niet of minder naar de kerk konden komen. We 

noemen o.a.: Zr. J. den Boer-Olijrhook, Zr. Ika v/d Burght-van Eijk, 

Dhr. Lennard Cové, Zr. Jo v/d Guchte, Zr. Annie Hage-Harteveld, Br. 

Lou en Zr. Nellie Jobse-Kerkhove, Br. Henk en zr. Betsie Lamper-

Schipper, Br. Jaap en Zr. An Legemate, Zr. Marina Meulpolder, Zr. 

Jannie Minderhoud-Begthel, Br. August Slabbekoorn, Br. Henk en Zr. 

Anneliese Stomphorst-Hoffmann, Br. en Zr. Visser-Vlot, Br. Ticheler en 

Zr. van der Wekken-Boot. We vergeten hen niet en dragen hen in de 

gebeden aan de Heere op. 

 

Een hartelijke groet en zegenwens, 

AGMW 
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Agenda 

 
04       september Koffie na de dienst 

 

05 september Gebedskring - 13.30 uur bij Corry Francke 

 

08 september Trefpunt – 10.00 -11.30 uur 

 

13       september     Kerkenraadsvergadering 

 

17       september   Start van het nieuwe seizoen 
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Verslag van de kerkenraadsvergadering van 5 juli 2022 

Opening en inleiding 

De 2e voorzitter br. Nieuwdorp opent de vergadering, heet iedereen 

welkom en gaat voor in gebed. Vervolgens leest br. Blok 1 Petrus 

2:1-5 over de levende steen en het heilige volk. 

Ieder is op zijn eigen specifieke plaats geroepen om te dragen en ge-

dragen te worden in het bouwwerk van God. Je kiest je plaats niet 

zelf, maar krijgt die door de Metselaar toebedeeld. 

Een goede bespreking volgt. Het onderwerp van vanavond sluit goed 

aan bij de mooie preken uit het jaarthema. Net als stenen mogen we 

elkaar vasthouden en samen Gods gebouw vormen. Jezus is hierbij 

de uiterste Hoeksteen. Hij is de Basis waarop we kunnen vertrouwen 

en waarop alles rust. 

Op de kerkenraadsvergadering van D.V. 13 september 2022 zal br. 

Dieleman de inleiding verzorgen. 

Een aantal van de afgetreden ambtsbroeders is aanwezig bij dit agen-

dapunt, bij de bespreking van de verslagen van 7 juni en de bespre-

king van het verslag van de Commissie van Beheer. Kort wordt terug-

geblikt op de afgelopen ambtsperiode. Door veel zakelijke dingen die 

geregeld moesten worden, kwam het pastorale aspect soms in het 

gedrang. Bijeenkomsten met kerkenraadsleden buiten de vergaderin-

gen om, zouden kunnen helpen om elkaar beter te begrijpen en hel-

der te krijgen wat belangrijk is om in de kerkenraad te bespreken. 

De overdracht binnen de diaconie is al geregeld evenals door verschil-

lende wijkouderlingen met hun opvolger. Vanavond zullen de adres-

sen van wijk 1 verdeeld worden. De overdracht van wijk 1 vindt 

plaats in de smalle kerkenraadsvergadering van D.V. 12 juli.  

Daarna dankt br. Nieuwdorp hen voor hun komst en inzet in de afge-

lopen ambtsperiode en wenst hen ook voor de toekomst Gods zegen 

toe. 

Notulen van vorige vergaderingen  

De notulen van de vergadering op 7 juni 2022 worden overeenkom-

stig het concept vastgesteld en zullen door preses en de 2e voorzitter 

worden ondertekend. 

De notulen van de vergadering op 12 juni 2022 en van de ledenbij-

eenkomst op 15 juni worden na enkele aanpassingen vastgesteld en 

zullen door preses en de 2e voorzitter ondertekend worden. 
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In- en uitgaande post  

Diverse post is per mail of in de postmap onder de aandacht van de 

kerkenraadsleden gebracht. 

Wijkouderlingen verzorgen terugkoppeling naar een aantal gemeente-

leden over ontvangen mails/app-berichten. 

Uitgegaan is een brief van de gezamenlijke kerken naar Cederhof 

over het opnieuw op willen starten van de kerkdiensten. 

Gemeentelijke aangelegenheden 

 Welkom nieuwe ambtsdragers wijk 1 

De nieuwe broeders worden hartelijk welkom geheten. Er is op dit 

moment geen behoefte aan een mentor.  

 Aangegeven wordt dat het jammer is dat de vacature voor wijk 1 niet 

is ingevuld. Kort worden de overwegingen die tot dit besluit hebben 

geleid, toegelicht. De gehouden stemming gaf geen mandaat aan 1 

van de kandidaten. Daarop is besloten de wijk vacant te houden. 

 In de septembervergadering zullen we verder doorspreken over de 

mogelijkheden van bijv. coaching van potentiële kandidaten en de 

manier van zoeken naar nieuwe ambtsdragers. 

 Ingestemd wordt met de voorgestelde verdeling van de adressen van 

wijk 1. Dit wordt naar de gemeente gecommuniceerd zoals de vorige 

keer is besproken. Het is fijn dat de scriba ook een aantal adressen 

voor zijn rekening neemt. 

Gemeenteavond 

 Het programma van de gemeenteavond is aan de gemeenteleden ge-

maild. Ongeveer 70 gemeenteleden hebben zich aangemeld evenals 

12-15 kinderen waarvoor een apart programma is. Ook de financiële 

stukken zijn rondgestuurd. Zr. Brandes is aanwezig voor het financi-

ele gedeelte.  

Er zal een attentie geregeld worden voor de penningmeesters.   

 Nagegaan wordt of 1 van de kascommissieleden van de financiën van 

de kerk in de vergadering aanwezig is om verslag te doen. Broeder 

Walhout zal de bijeenkomst met gebed besluiten. 

Brief aan ds. Renkema en vervolg 

 De opgestelde brief aan ds. Renkema waarin de kerkenraad de ge-

vraagde vergeving schenkt, wordt nog wat aangepast en zal daarna 

aan hem verzonden worden.                                                                    
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Telefonisch zal gevraagd worden om een persoonlijke ontmoeting 

waarin een en ander waar nodig toegelicht kan worden. De kerken-

raad adviseert ds. Renkema de brief met zijn kerkenraad te delen. 

 Uiteraard blijft er ruimte om kritisch te luisteren naar preken. Eén 

van de leerpunten is wel dat bij vragen eerst verduidelijking gevraagd 

moet worden aan de desbetreffende voorganger. 

Avondmaalsviering 

 Het Heilig Avondmaal wordt nu nog niet gepland. Het is belangrijk dat 

eerst de rust is teruggekeerd in de gemeente. De gemeente wordt 

hierover ingelicht. 

 Het zou fijn zijn het Heilig Avondmaal na de zomer weer te kunnen 

vieren. 

Zingen voor de dienst 

 In september zal het zingen voor de dienst van 3 gevarieerde lie-

deren georganiseerd worden. Er wordt nog een 2e organisator ge-

zocht. 

 Avond met gemeente in september 

 In september wil de kerkenraad een aantal avonden beleggen met 

gemeenteleden om met elkaar in gesprek te gaan. Doel van deze 

avonden is luisteren, horen wat er leeft en zo mogelijk hieruit een vi-

sie en koers vast te stellen voor de toekomst. De rol van de kerken-

raad is luisteren en niet discussiëren. Geen eenvoudige taak om deze 

avonden goed te laten verlopen en de bedoeling tot zijn recht te laten 

komen. 

 Gezocht wordt naar een externe gespreksleider voor deze avonden.  

 Het moderamen komt met een voorstel voor de invulling van deze 

avonden (onderwerpen/ vormgeven van de avonden e.d.). Hierbij 

kunnen andere gemeenteleden betrokken worden. 

 Diaconie 

De taken zijn onderling verdeeld en de overdracht door de afgetreden 

broeders heeft plaatsgevonden.  

De collecte voor de Diaconale Jongeren Reis Hongarije vindt plaats in 

de morgendienst van D.V. zondag 17 juni 2022. Er zal een QR-code 

naar de ABN AMRO-rekening gemaakt worden. 

 Naast de aparte WhatsApp-groepen voor diakenen en ouderlingen, 

zal er ook een groep aangemaakt worden voor de hele kerkenraad. 
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 Jeugdwerk   

Mededelingen 

Per D.V. 1 september zal zr. Corinne Dekker het stokje overdragen 

aan zr. Janita Zwemer. Respectievelijk de bedankbrief, de aanstel-

lingsbrief en de geheimhoudingsformulieren kunnen dan verzonden 

worden. Voorbede en dankzegging zal in de dienst van D.V. 4 sep-

tember plaatsvinden. De predikant zal zich de komende tijd vooral 

richten op prediking en (crises)pastoraat. Er wordt daarom een coör-

dinator catechese gezocht. Deze bestelt o.a. de materialen, zoekt 

nieuwe catecheten en is het aanspreekpunt voor de catecheten. 

Allen denken na over geschikte personen voor deze taak en ook voor 

medewerkers voor de crèche. 

Voor het nieuwe seizoen wordt in overleg met de ‘oude’ leiding van 

de 16+ bezien hoe de invulling aan dit jeugdwerk gegeven wordt. Het 

aantal aanwezigen bij de bijeenkomsten  ‘see you  Sunday, get con-

nected’ was sterk wisselend.  

Ook de kampvuuravonden worden tegen het licht gehouden.  

Beschikbare informatie LHBTIQ+ 

 De informatie van een lid van de CGK taakgroep homoseksualiteit en 

homoseksuele relaties zal gemaild worden aan de jeugdraad. De ker-

kenraad zou het goed vinden een bezinningsavond te beleggen met 

iemand uit de taakgroep, kerkenraad en jeugdraad. Het voorstel hier-

toe van de jeugdraad wordt afgewacht. 

 Commissie van Beheer (CvB)  

Mededelingen 

Door het aftreden van br. Den Herder is er een contactpersoon vanuit 

de kerkenraad met de Commissie van Beheer (CvB )nodig. Deze per-

soon geldt dan als aanspreekpunt voor de CvB en zal ook vragen en 

besluiten van de kerkenraad met hen communiceren. Als kerkmeester 

blijft br. Den Herder wel in de CvB. Er is dus geen vacature. De diaconie 

beziet wie deze taak op zich neemt.   

Kerkenvisie was een provinciale inventarisatie van alle kerken binnen 

Zeeland. De Gemeente Kapelle heeft dit hier gecoördineerd. Het ging 

om alle (ook voormalige) kerken. Doel was om samen goede keuzes 

voor de toekomst van kerkgebouwen te kunnen maken. 
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De penningmeester br. De Jonge stopt eind 2022 met dit werk. De 

kerkenraad betreurt dit, maar is dankbaar voor het vele werk dat hij 

gedaan heeft en nog doet. Aan de CvB wordt gevraagd op zoek te 

gaan naar een opvolger en een voorstel te maken om te zorgen dat 

de communicatie tussen kerkenraad en penningmeester en ook de 

CvB geborgd is. De kerkenraad meent dat de penningmeester lid van 

de CvB moet worden en wil de mening van de CvB hierover horen. 

Verzorging website Opstandingskerk 

Br. Sturm blijft de website beheren, ook nadat deze gereed is. In sep-

tember moet het besloten ledendeel gereed zijn. Br. Caljouw gaat di-

verse handleidingen maken.  

Sinds de overgang van KPN naar Delta werkt de telefoon van de kerk 

niet meer. Br. Post is gevraagd hier naar te kijken. 

Mailverkeer binnen de kerkenraad stuit regelmatig op problemen. De 

CvB wordt gevraagd om een oplossing (misschien via de website re-

gelen?). Ook wordt aandacht gevraagd voorde privacy bij mailadres-

sen die door gezinsleden gedeeld worden. Persoonlijke mailadressen 

of mailadressen via de website kunnen hiervoor een oplossing zijn. 

 Zending en Evangelisatie 

In de afsluiting van de gemeenteavond zullen de vacatures nogmaals 

onder de aandacht  

 gebracht worden. 

Zieken en ouderen  

Diverse situaties van gemeenteleden worden met elkaar gedeeld. De 

kerkenraad denkt aan hen in gebed en aandacht.  

Censura Morum   

Dit is niet van toepassing. 

Rondvraag 

Het is geen bezwaar als dienstdoende ambtsbroeders tijdens de preek 

leiding geven aan de kindernevendienst. 

Sluiting   

De 2e voorzitter dankt ieder voor zijn inbreng, waarna br. Blok met 

gebed eindigt. Vervolgens sluit br. Nieuwdorp de vergadering. 

 

C.H. Francke 

Notulist 
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Seniorennieuws 

Beste senioren,  

 

Na de mooie herfstbijeenkomst van afgelopen jaar, waarin de ambu-

lancezorg centraal stond hopen we ook dit jaar weer een bijeenkomst 

te mogen organiseren.  

 

Wij hopen op DV donderdagmiddag 11 oktober 2022 onze jaar-

lijkse “herfstbijeenkomst” te houden. Inloop tussen 14.30 – 15.00 

uur. 

 

Dit jaar willen we aandacht besteden aan het thema veiligheid.  

 

We zullen overigens beginnen met een korte meditatie en afsluiten 

met een warme maaltijd. Nadere informatie volgt in een persoonlijke 

uitnodiging aan onze senioren. 

 

Jaarlijks treed één van onze commissieleden af. Dit jaar is dat Wilma 

Walhout. Zij zal aan het einde van dit jaar, nadat ze nog haar bij-

drage heeft geleverd aan de gezamenlijke Kerstviering,  de commis-

sie verlaten. Ina de Kok hebben we bereid gevonden haar taak over 

te nemen. Wilma bedankt voor je werkzaamheden en Ina van harte 

welkom in onze commissie.    

 

De seniorencommissie 

Matty, Marga, Annelies, Wilma, Mike en Arie 
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Bedankjes 

Beste mensen, 

An en ik zijn beiden jarig geweest. Het is weer al even terug en de 

data liggen ook nog wat uit elkaar. Maar de tijd gaat best snel, een 

week is ongelofelijk vlug voorbij. Dat is niet helemaal zo als je er voor 

staat. Nu willen we  toch nog wel bedanken voor alle aandacht via 

een bezoekje, tel. of kaart. Dan denk ik bijna altijd, die moet ik even 

wat terug laten horen en dat gebeurt dan toch niet en ben dan toch 

wat verlegen daarmee. 

Oud zijn is niet elke dag zo gemakkelijk hoor, daar zullen veel men-

sen van hoge leeftijd mee instemmen. Er zijn vaak beperkingen en 

onzekerheden die je elke dag ervaart. Ook natuurlijk de achteruit-

gang  die bij ieder doorgaat. 

Voor mijn verjaardag kreeg ik enkele boekjes want ik lees graag voor 

zover dat gaat. 

Een boekje gaat over jonge Joden en heet: " 10 joden, 1 Messias. 

Getuigen uit Israel ". Het land heeft veel overeenkomsten  met het 

leven in Nederland. Vaak ook bij velen erg seculier. Het is wel moei-

lijk om jong en Messias belijdend te zijn. Prijs € 14,50 en 130 blz. De 

moeite waard om te lezen of als geschenkje weg te geven, ook omdat 

het verhaal door 10 verschillende jongeren verteld wordt door eigen 

beleving met hun geloof. 

Het andere boekje heet" IK GA MET JE MEE". De redactie is van Els 

van Dijk ter gelegenheid van haar afscheid als directeur van de Evan-

gelische Hogeschool in Amersfoort. Ze wordt opgevolgd door ds Anne 

van Olst uit Antwerpen. Ons geloven staat op drie pijlers. "Geloof, 

Hoop en Liefde". Het zijn er niet zoveel, maar het is genoeg. Het 

boekje beschrijft Hoopvolle verhalen van 29 verschillende mensen in 

even zovele hoofdstukjes. Het is zeer de moeite waard, persoonlijk, 

indringend  en moedgevend. Wel een beetje pittig. Prijs € 10 en 192 

blz. 

In plaats van digitaal zullen ze ook wel bij boekhandel De Bron te 

krijgen zijn. 



- 17 - 
 

 sept. 2022 jaargang 44 nummer 7 

  

 

Uit twee hoofdstukjes een klein stukje: 

Een kleine jongen moet midden in de nacht met spoed en veel pijn 

direct naar het ziekenhuis. Hij is ook erg angstig, maar zijn vader is 

steeds bij hem, houdt zijn hand vast onderweg en zegt voortdurend 

tot hij onder narcose is: " IK GA MET JE MEE". Die Hoop en dat Geloof 

in God heeft later in zijn leven heel veel betekenis. 

Prof. Peels geeft als jonge dominee een Bijbelkring voor doven. Op 

een avond komt er een nieuw stel bij waarvan de vrouw doofblind 

was. Ik dacht hoe moet dat nu? Ze leest de Bijbeltekst in Braille, 

maar wat we zeggen en gebaren kan ze niet aflezen, laat staan ho-

ren. Het is een hecht echtpaar. Tijdens de Bijbelstudie tekende hij 

met zijn vinger steeds razend snel van de samenvatting letters in 

haar handpalm, om de hoofdlijnen door te geven waar het gesprek 

over ging. En zij op haar beurt, schreef af en toe een reactie op zijn 

handpalm, die hij weer aan de kring doorgaf. Het ging die avond over 

een hoofdstuk uit Jesaja, over de hoop van Jesaja in het donker van 

de ballingschap. Ik zie het gezicht nog voor me, hoe ze erop rea-

geerde. Af en toe straalde het gewoon. Hoop in een wereld van stilte 

en duisternis. 

Ik zou zeggen: neem en lees en bedankt dat u dit alvast gelezen 

hebt. 

Met hartelijke groet van An en Jaap Legemate 
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Gemeente, voor al uw kaarten, mailpost en uw bezoek bij Nellie, uit 

de grond van ons hart, dank! Maar bovenal voor uw gebed. We mis-

sen de kerkgang maar uw inbreng en uw meeleven maakt veel goed! 

Ik mocht Nellie ruim 2 jaar met liefde verzorgen, en bleek onze 

trouwtekst te staan op een goed fundament: Dient elkander door de 

liefde. Het werd het voor haar en mij te zwaar en werd ze opgeno-

men in Ter Weel Krabbendijke. 

Een moeilijke tot zeer moeilijke weg, 59 jaar in de huweliiksband ver-

bonden waarvan de eerste 3 jaar 24 uur bij elkaar en dan nu de 

scheiding. 

Maar te midden van deze weg is er ook grote dankbaarheid, ze woont 

kort bij me, ga er ‘s middags 14.30 - 16.30 en ‘s avonds 18.30 – 

22.15 uur naar toe en ze krijgt liefdevolle verzorging. 

Hoe is het met Nellie? Het PSP (parkinsonisme) is progressief en be-

tekend dat de verschijnselen geleidelijk erger worden. Nu niet meer 

kunnen lopen, spreken wordt moeilijker, en lezen gaat ook niet meer. 

Dankbaar, ze is nu nog steeds aanspreekbaar en bij onze avondslui-

ting hebben we nog rijke momenten bij het openen van Gods Woord 

en voorlezen van Psalmen, Gezangen en Geestelijke liederen. 

Nog even over het bezoek. Een visuele band met de gemeente doet 

ons zeer goed. En daarom, om het zelfde verlangen van Paulus te ge-

bruiken (2 Timotheus 4 vers 21) jullie zijn van harte welkom dus: Be-

ijver u om voor de winter te komen.  

U groetend Nellie en Lou Jobse met vers 22. 
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Situatie rondom de gezondheid van Koos Kloosterman 

Voor zover ik heb na kunnen gaan heeft zij een herseninfarct gehad 

en daardoor een centraal neurotisch infarct. Van het herseninfarct 

herstelt ze goed wat haar gedachten en spraak betreft, omdat een 

ander deel van de hersenen de functie van het beschadigde deel 

overneemt. 

Van het centraal neurotisch infarct is er geen herstel, omdat afgestor-

ven zenuwen niet door andere worden overgenomen. Dat betekent 

dat heel de rechterkant van haar lichaam vreemd reageert op aanra-

king van kleding, meubilair, bomen, struiken en mensen. 

We kunnen hier samen wel mee omgaan, maar het betekent dat we 

thuis wel bezoek kunnen ontvangen, maar niet op bezoek gaan. Bel-

len kan altijd. 

Groeten van Koos en Adri Kloosterman 
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TUA-Nieuws 

  

NSE: TUA-studenten zeer tevreden over hun studie 

In de op 31 mei gepubliceerde uitslag van de Nationale Studenten Enquête 

2022 staat de TUA er weer goed op. Onze studenten beoordelen de sfeer op 

de TUA met 4,92 (op een schaal van 1 tot 5). De vraag of ze zich thuis voelen 

op de TUA krijgt dan ook een hoge score (4,86). 

Op bijna alle onderzochte deelitems scoort de TUA significant hoger dan het 

landelijk gemiddelde, en nergens lager dan dat landelijk gemiddelde. Een greep 

uit de studentenoordelen: de studiebegeleiding wordt gewaardeerd met 4,81, 

de tevredenheid over de opleiding in het algemeen krijgt een 4,65 en op de 

vraag of ze nogmaals voor hun studie zouden kiezen, is de score 4,56. De infor-

matievoorziening krijgt een 4,55, de docenten een 4,70 en specifiek gevraagd 

naar de betrokkenheid die de studenten van hun docenten ervaren, antwoor-

den zij gemiddeld met een 4,87. Ook voelen studenten zich veilig om zichzelf te 

zijn op de TUA (4,75). 

De Nationale Studenten Enquête (NSE) is een jaarlijks, landelijk onderzoek, 

waarvoor studenten uitgenodigd worden een oordeel te geven over hun oplei-

ding en hogeschool of universiteit. We zijn als TUA dankbaar voor de goede re-

sultaten en blijven continu werken aan de kwaliteit van het onderwijs, o.a. aan 

de hand van de input van studenten bij de verschillende evaluaties. 

TUA en IKC gaan samenwerken 

Vanaf september 2022 gaan de Theologische Universiteit Apeldoorn (TUA) en 

de stichting Interkerkelijk Kenniscentrum (IKC) een inhoudelijke samenwerking 

aan om te komen tot kennisuitwisseling en productontwikkeling. Op 23 juni is 

daartoe een samenwerkingsovereenkomst getekend door de bestuurders ir. 

W.J.A. Hanekamp namens de TUA en dhr. W. Kok namens het IKC. 
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De samenwerking is niet helemaal nieuw; in de praktijk wisten TUA en IKC el-

kaar al te vinden rondom kennisoverdracht op thema’s als catechese. Maar  

met deze formele overeenkomst krijgt de samenwerking nog concreter vorm: 

in de gezamenlijke bezinning, kennisuitwisseling, wederzijdse toerusting en 

vorming, en productontwikkeling. Beide partijen zien de noodzaak van het ver-

binden van theorie en praktijk, en de vertaling naar concrete producten en 

diensten om kerkelijke gemeenten en het christelijk onderwijs mee te kunnen 

dienen. 

De samenwerking zal zich onder andere toespitsen op: de toerusting van ieder 

die met jongeren werkt in het kader van onderwijs op het gebied van gods-

dienst en levensbeschouwing; het professionaliseren van didactische vaardig-

heden; het aan studenten bieden van leerpraktijkplekken in het werkveld; het 

ontwikkelen van toerusting op het gebied van kinder- en jeugdpastoraat en 

pastorale counseling; het ontwikkelen van (e-learning) cursussen voor zowel 

ambtsdragers en leidinggevenden als voor opvoeders. Ook zullen IKC-professi-

onals gastcolleges verzorgen in het TUA-curriculum over diverse thema’s die 

het werkveld raken. 

Door middel van deze samenwerking realiseren zowel TUA als IKC de uitvoe-

ring van voorgenomen beleid en worden handen ineengeslagen om gezamen-

lijk het onderwijs en kerkelijke gemeenten te dienen. 

 Geslaagden admissie-examen en verleend preekconsent 

Het curatorium heeft op 16 juni 2022 drie broeders via het admissie-examen 

toegelaten tot de predikantsopleiding van de TUA. Het betreft: 

• br. J. (Jan) Post uit Urk. Hij is 34 jaar, gehuwd, jeugdwerkadviseur bij 

het Interkerkelijk Kenniscentrum en pastoraal jongerenwerker in de 

CGK Urk-Maranatha, waar hij ook lid van is. 

• br. J.W. (Jan Willem) van Panhuis. Hij is 41 jaar, gehuwd, docent Engels 

aan de Pieter Zandt scholengemeenschap in IJsselmuiden, lid van de 

CGK in Nunspeet. 
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• br. M.C. (Marco) de Lijster. Hij is 38 jaar, gehuwd, leerkracht op de 

School met de Bijbel in Nieuwer Ter Aa en lid van de Chr. Geref. Kerk 

van Utrecht-West (ICF). 

Daarnaast is preekconsent verleend aan student R.B.J. (Richard) van der Lin-

den uit Gorinchem. 

Prof. Peels 40 jaar in het ambt 

Op 11 juni 2022 was het 40 jaar geleden dat prof. dr. H.G.L. Peels als predikant 

bevestigd werd in de gemeente te Zoetermeer. Er is dankbaarheid voor het 

vele werk dat hij voor de kerken en niet te vergeten de TUA heeft gedaan in de 

afgelopen 40 jaar. 

Wij feliciteren hem van harte met dit jubileum en wensen hem en zijn vrouw 

van harte Gods zegen bij al hun werk in Gods Koninkrijk. 

7 september congres 'Misbruik en wangedrag in de kerk' 

Op. D.V. 7 september 2022 zal van 9.30-16.00 uur door het Kenniscentrum 

Kerkrecht (KCK) en de TUA een congres worden gehouden met als thema ‘mis-

bruik en wangedrag in de kerk’. In de ochtend wordt een aantal lezingen ver-

zorgd en na de lunch kunt u in workshops over het onderwerp doorpraten. 

Sprekers zijn o.a. prof. dr. M.J. Kater en dr. J. van ’t Spijker (beiden verbonden 

aan de TUA), en advocaat mr. D. Alblas. Dagvoorzitter is mr. P. Raven. Het defi-

nitieve programma vindt u binnenkort op de website. (www.TUA.nl). Daar 

vindt u ook informatie over de kosten en de mogelijkheid tot aanmelden. 

30 september symposium ‘Kind en geloof’ Symposium ‘Als ze maar gelukkig 

zijn?!’ – Hoopvol opvoeden in een seculiere samenleving 

Onze kinderen groeien op in een samenleving waarin alles leuk moet zijn. Kin-

deren van nu vullen hun vrije tijd met heel veel leuke dingen, hebben veel 

speelgoed en kunnen op sociale media voortdurend worden geëntertaind. Ge-

nieten is het hoogste doel geworden. Wat kinderen doen, moet wel leuk zijn. 

Maar het is een tijdgeest die in een aantal fundamentele opzichten haaks staat 

op de Bijbelse boodschap. Op welke manier kunnen we de aandacht van onze  
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kinderen richten op de Toekomst? Kunnen we hen leren wat het inhoudt om 

een kruisdragende pelgrim te zijn? Kunnen we hen op kinderniveau voorhou-

den hoe bekering en berouw er in hun leven uitziet?  

Kunnen we hen in deze tijd nog bijbrengen hoe belangrijk een luister- en leer-

houding daarvoor zijn? Dat ze moeten leren gehoorzamen, niet alleen wanneer 

ze dat zelf leuk vinden, maar omdat God het van hen vraagt? Durven we vrij-

moedig tegen de stroom in te gaan en de focus van onze kinderen te verleg-

gen? Wat houdt dit allemaal in voor de keuzes die kinderen maken? Voor hun 

vriendschappen? Voor hun houding op school en in de kerk, voor hun beleving 

van de zondag, de eredienst en de preek? Daarover gaat het op 30 september 

tijdens het symposium ‘Kind en geloof’, dat mede door de TUA wordt georgani-

seerd. Klik op de afbeelding hieronder voor meer informatie. 

Najaarscursus ‘Krachtig Kerkelijk Onderwijs’ Voor predikanten, catecheten, 

bijbelstudieleiders enz. 

Wie gedurende langere tijd vormen van kerkelijk onderwijs verzorgt (prediking, 

catechese, Bijbelstudie, e.d.), komt voor vragen te staan als: Welke bewuste en 

onbewuste overtuigingen en ideeën blijken achter mijn benadering van men-

sen en mijn manier van organiseren en formuleren te zitten? In hoeverre lei-

den die tot patronen in mijn manier van (s)preken en leiding geven? In hoe-

verre zijn die ideeën en patronen helpend en in hoeverre zijn ze belemme-

rend? In hoeverre sluit de mij geëigende en vertrouwde (ped)agogische en di-

dactische wijze van functioneren aan bij de manier waarop de generaties zich 

ontwikkelen en zich tot elkaar verhouden?  

Welke praktische inzichten en ideeën uit de actuele (ped)agogiek en didactiek 

kunnen mijn kerkelijk onderwijs verrijken en versterken? Daarover gaat het tij-

dens de tweedaagse cursus Krachtig Kerkelijk Onderwijs op vrijdag 7 oktober 

en vrijdag 18 november (aanmelden uiterlijk 6 september!). 

Zie www.TUA.nl voor meer informatie. 
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Steun de verbouwing van de TUA! 

Wij beseffen dat het dure tijden zijn, maar toch willen wij u vragen een gift aan 

de TUA te overwegen. Er zijn plannen gemaakt voor een (noodzakelijke) ver-

bouwing. De TUA wordt niet zozeer groter gemaakt, maar wel anders inge-

deeld. Op deze manier komen er extra studieplekken, plankruimte voor boe-

ken en een lift voor mensen die slecht ter been zijn. We zijn dankbaar voor elk 

bedrag, groot of klein. U kunt ons ook op andere manieren steunen. Zie daar-

voor: https://www.tua.nl/nl/over-tua/steun-ons 

  

https://www.tua.nl/nl/over-tua/steun-ons
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Biedt u een warm en welkom thuis?  

Timon helpt kwetsbare kinderen, jongeren en hun gezinnen. We zetten ons 

elke dag in om hen een warm en veilig thuis te bieden. Dit doen we geïnspi-

reerd vanuit de christelijke levensovertuiging.  Er zijn helaas nog veel kinderen 

op zoek naar warm thuis. De vraag naar enthousiaste pleegouders die hun hart 

en huis willen openstellen groeit.  

Heeft u interesse in pleegzorg? Kom binnenkort vrijblijvend naar de informatie-

avond bij u in de buurt!  

Datum: donderdag 29 september 2022 

Plaats: Ontmoetingskerk, Kornetstraat 4, Goes   

Tijd: 19.30 – 22.00 uur 

Tijdens deze interactieve informatieavond kunt u kennis maken met pleegzorg 

bij Timon. Aanmelden of meer informatie via: deeljethuis.nl 

 

Maak er (je) werk van! 

Om zorgvuldig te kunnen ingaan op het groeiende aantal aanvragen voor 

pleegzorg, is Timon in diverse regio’s ook op zoek naar pleegzorgbegeleiders 

die onze teams komen versterken. Lees meer over deze en andere vacatures 

op www.werkenbijtimon.nl.  

 

 

  

https://www.timon.nl/deel-je-thuis/
http://www.werkenbijtimon.nl/
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Zie jij uit naar de wederkomst van Christus? Of zie je er juist tegenop?  

D.V. zaterdag 15 oktober organiseren we weer een themadag voor 30-plussers. 

Ds. R. van Kooten spreekt over dit belangrijke thema op deze 30+dag: Christus 

en Zijn rijk verwachten. Samen denken we na over wat de Bijbel zegt. 

Naast bezinning is er deze dag volop ruimte voor ontmoeting en gezelligheid. 

De dag wordt gehouden in de CGK van Ouderkerk aan de Amstel (Kon. Juliana-

laan 24, 1191CE). De kosten bedragen € 35,-. Aanmelden kan via www.thema-

dag30plus.nl 

 

Ben jij er ook bij zaterdag 15 oktober 2022 D.V.? 
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Burendag is bedoeld om als buren gezellig met elkaar samen te komen en iets 

goeds te doen voor elkaar en de buurt. En waarom zou je daar als kerk niet aan 

meedoen?  

Burendag is een heel eenvoudige en natuurlijke manier om met mensen in 

contact te komen. Zo is burendag een kans om met buurtbewoners een relatie 

op te bouwen, waarin het evangelie op een vanzelfsprekende manier een ge-

spreksonderwerp wordt.  

Burendag kan ook een diaconale insteek hebben. Samen met de buren iets ge-

zelligs organiseren geeft je de gelegenheid om eens te peilen wat er in de 

buurt leeft en wat de kerk voor de wijk zou kunnen betekenen.  

Dus zet de deuren open en vier burendag. Je kunt meedoen als kerk, als wijk of 

kring, maar ook gewoon als gezin in je eigen straat. 

Burendag is een jaarlijks evenement dat dit jaar wordt gehouden op 24 sep-

tember. 

Kijk voor meer informatie en tips op www.cgk.nl/burendag 



- 29 - 
 

 sept. 2022 jaargang 44 nummer 7 

 

 

Wijzigingen gemeentegids 

Blz. 10 

Bij regeling vervoer Hans Francke vervangen door: 

Jan de Kok - Nieuweweg 31 - Baarland - 06 17 94 34 08           

 

Blz. 12 

Bij de diakenen: Het tel. nr. van Dick Hage wijzigen in 06 22 60 91 

33 (niet bij het gezin) 

 

Blz. 12 en 37 

Bij ouderlingen: Bij Peter Moret mobiele nr. 06 11 53 39 23 toevoe-

gen, ook bij gezin 

  

Blz. 15 

Bij de jeugdraad Corinne Dekker vervangen door 

Janita Eversdijk - Jonagoldstraat 7 - Kapelle - 06 42 16 76 34 

  

Blz. 16 

Contactpersoon van bijbelstudiegroep 1 wijzigen in: 

Cora de Schipper - Schuttersstraat 1 - Ovezande - 06 30 71 25 58 

De avond vrijdag wordt vervangen door 1 keer per maand op woens-

dagavond 
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Nieuwe bijbelstudiegroep toevoegen: 

Bijbelstudiegroep 6 

Contactpersoon: 

Ina de Kok - Nieuweweg 31 - Baarland - 404181 

2e donderdagavond van de maand 

  

Blz. 16, 27, 40, 44 en 45 

Jolanda den Boer (was Teunissen) is verhuisd naar: Prunusstraat 16 - 

4431 DA 's Gravenpolder - tel.nr. 06-16814331 

j.denboer77@gmail.com, wijk 4 

  

Blz. 28 

Geboren op 14-07-2022: Norah Anna (Norah), dochter van Bram en 

Jantine Caljouw 

  

Blz. 34 

Rhodé Joosse is verhuisd naar: 

Dorpsstraat 62B, 4451AC Heinkenszand, tel. 06 39 12 98 01, mail: 

rhode3006@hotmail.com , wijk 4 

 

Blz. 38 

Gegevens van fam. Oostdijk wijzigen: 

Tel. Huib 06 51 22 49 99 (ook bij diaconie, scriba diaconie , jeugdclub 

SpiriT) 
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Tel. Helena 06 51 14 44 37 (ook bij Jeugdteam, kidsclub) 

Mail adres m.b.t. kerkenraad  huib@atdoostdijk.nl 

  

Blz. 40 en 46 

Als gastleden binnengekomen: R.J. (Robert) Spuls, geb. 13-03-1973, 

tel. 06 19 91 74 55, robertspuls@yahoo.com, 

en L.G. (Linda) Spuls- van der Ree, geb. 05-11-1980, tel. 06 23 48 

21 07, lindaree@hotmail.com 

en hun kinderen: Willemina Elizabeth (Isabel), geb. 04-03-2018 en 

Lorenzo Robert (Lorenzo), geb. 09-03-2020 

Adres: Vijverstraat 28, 4421 AX Kapelle, wijk 6 

  

Blz. 42 

Het mailadres van Bart en Cocky van der Wekken is gewijzigd in: ba-

cowekken@delta.nl 

  

Blz. 44 t/m 46 

De leden van wijk 1 zijn verdeeld over de andere wijken, op enkele 

na. 

  

 

 

Geeft u alle mogelijke wijzigingen (commissies, contactperso-

nen, adresgegevens, etc.) steeds zo spoedig en zo compleet 

mogelijk door aan het kerkelijk bureau? (kerkelijkbu-

reau@cgk-biezelinge.nl) 

mailto:kerkelijkbureau@cgk-biezelinge.nl
mailto:kerkelijkbureau@cgk-biezelinge.nl
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Adres Kerk: 

 

 

 

 

Biezelingseweg 6, 4421 KN Biezelinge, tel. 0113-

342364 

Predikant: Ds. A.G.M. Weststrate, Biezelingseweg 4, 

4421 KN Biezelinge, tel. 0113-795151  

e-mail agm.weststrate@online.nl 

Scriba: P. Dingemanse, Coxstraat 80, 

4421 DB Kapelle, tel. 0113 - 343221 

e-mail: scriba@cgk-biezelinge.nl 

Jeugdouderling: S. Hartog, Dijkwelsestraat 39, 4421 EA Kapelle,  

Tel. 06-48687185, email: stefankerkenraad@gmail.com  

Postrek. Kerk: NL88INGB0000530966 t.n.v. CGK Biezelinge 

Bankrek. Kerk: NL90RABO0331511649 t.n.v. CGK Biezelinge 

Bankrek. Diaconie: NL14RABO0331555697 t.n.v. CGK Biezelinge 

Kosters: E. Hoogesteger, Gildenstraat 1, 

4421 KT Biezelinge, tel. 0113–343706 of 06-22191847 

Fam. D. van Hekke–Kleppe, Boomweidelaan 71, 

4423 AN Schore, tel. 0113–342160 

Fam. M.W. van Gilst-Bruijns, t Scheld 26 

4424 NZ Wemeldinge tel. 06-51626212/ 06-13249527 

e-mail: koster@cgk-biezelinge.nl 

Autodiensten: J. de Kok, Nieuweweg 31, 4435 AC Baarland 

Tel: 06 17 94 34 08  email: jan.de.kok1959@gmail.com  
Geluid en  

cd opname: 

W.J.C. Hoogesteger, Boterbloem 31, 4421 MJ Kapelle 

wjchoogesteger@zeelandnet.nl 

Zondagcrèche: L.A. de Hond-Schipper, Langhors 6, 

4421 TK Kapelle, tel. 0113-850717 

H. Schouten-Maljaars, Maalstede 23, 

4421 ED Kapelle, tel. 06-55933255 

Redactie  

“Op ’t Kerkepad”: 

G.P.M. Jansen-Oostdijk, Boerhaavestraat 25,  

4416 EH Kruiningen, tel. 06-21661995  

J. Kurvink, Burg. Vogelaarstraat 11,  

4435 AR Baarland, tel. 0113-343515 

A. Vleugel-Kurvink, Jip en Janneke 9, 

4421 TG Kapelle, tel. 06-26287395 

M.M. de Jager, Paukenshoekstraat 4 

4421 GC Kapelle, tel. 06-36179015  

e-mail: kerkepad@cgk-biezelinge.nl 

Abonnement: (Gast)Leden gratis. Overigen € 17,50 per jaar. 

Verjaardagsfonds: NL14RABO0331555697 t.n.v. CGK Biezelinge o.v.v. 

Redt een Kind Kapelle 

Stichting Alle Kinderen 

naar school 

NL82RABO0315364300 Kapelle 

Kerkelijk bureau: A.G. Hovestadt-Visser, Steeweg 40,  

4401 AR Yerseke, tel. 0113-572209 

e-mail: kerkelijkbureau@cgk-biezelinge.nl 

mailto:kerkepad@cgk-biezelinge.nl

