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Overdenking bij 1 Koningen 19, 4
“Het is genoeg geweest, Heer. Neem mijn leven”
Het zou een uitspraak kunnen zijn van iemand uit onze tijd, die levensmoe
is, die zijn leven voltooid acht. Die er klaar mee is. Niet verder wil leven.
Maar bovenstaande uitspraak is afkomstig van een van de grootste profeten
uit de Bijbel, Elia. Hij zou trouwens ook van Mozes kunnen zijn. Als deze er
doorheen zit in de woestijntijd, als het volk blijft klagen en Mozes de schuld
geeft van alle ellende. “Dood me dan liever meteen”, roept hij in zijn
onmacht tot God (Numeri 11,15). Of van Job, die zich wanhopig afvraagt
waarom hem dit lijden overkomt.” Liever zou ik sterven dan in dit lichaam
blijven”(Job 7,15). Of van de profeet tegen wil en dank, van Jona, die zich er
aan ergert dat zijn oordeelspreek over Ninevé niet uitkomt. ”Laat mij maar
sterven,Heer: ik ben liever dood dan dat ik zo verder moet leven”(Jona 4,3).
We bevinden ons dus in goed gezelschap, als het leven ons teveel wordt.
Maar deze verhalen leren ons ook dat deze wanhopige mensen uit de Bijbel
God nog een kans geven om te interveniëren, tussen beide te komen,
tussen
mij
en
mijn
zieke
ziel.
Dit keer betreft het de profeet Elia. Elia is een politiek vluchteling geworden,
omdat koningin Izebel zijn bloed wel wil drinken. Elia is namelijk in zijn
eentje het geestelijk duel aangegaan met de 400 profeten van de afgod van
Izebel. Hij heeft hen uitgedaagd op de berg de Karmel. En hij heeft in naam
van God gewonnen met spectaculair vuur uit de hemel. Maar nu is hij niet
de grote geloofsheld van het labiele volk geworden, maar moet hij vluchten,
is zijn leven niet veilig. Elia vlucht de woestijn in en gaat daar onder een
bremstruik zitten, verlangend naar de dood. “Het is genoeg geweest, Heer.
Neem mijnl even, want ik ben niet beter dan mijn voorouders”. Daarmee
verwijst hij naar de verloren generatie van de 40-jarige woestijntocht onder
leiding van Mozes. De generatie die geen geloof kon opbrengen voor het
land van melk en honing, het land van belofte, waar Mozes hen naar toe zou
leiden. Bij de eerste tegenslagen verlangen ze al terug naar de vleespotten
van Egypte. Elia valt in slaap onder de bremstruik, levensmoe. Maar er komt
een engel, die hem tot twee keer toe aanraakt en zegt:”Sta op en eet wat,
anders is de reis, de weg, te zwaar voor je” . En dan, pas in tweede
instantie, staat Elia op en, gesterkt door dit voedsel, loopt hij 40 dagen door
de woestijn. Tot hij bij de berg Horeb, de “eenzame” Godsberg aankomt.
Daar ervaart hij Gods nabijheid en de geestelijke veerkracht van het geloof.
Ook het besef dat niet alles van jou afhangt, dat jij niet de enige gelovige
bent. Elia ervaart Gods nabijheid en troost niet in een zware storm of in een
aardbeving of in een vuur, zoals God zich eerder liet kennen in spectaculaire
tekenen . Maar, heel kwetsbaar en ontroerend, in “het gefluister van een
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zachte bries”. “Bries”is de naam van een landelijk missionair blad met
voorbeeldverhalen van pioniersplekken. “Kloosterwelle” is ook zo’n
pioniersplek, waar de nabijheid van God in de stilte, in de retraite, in en om
de gewijde ruimte van de Corneliuskerk wordt ervaren. Waar mensen weer
opademen, als het leven hen teveel wordt, als de werkdruk of de geestelijke
druk zwaar wordt. Waar tijdens de voedzame maaltijd van een engel altijd
een gastvrije lege stoel staat voor Elia, de aankondiger van een nieuwe
weldadige tijd.
ds. Piter Goodijk
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In memoriam
Overleden is op 29 december in het ziekenhuis te Goes op 81-jarige leeftijd
onze dorpsgenoot Jacobus(Koos) Andries Kenters van de Mauritsweg 50.
De crematie vond plaats op 4 januari te Rotterdam-Zuid, na het luiden van
de kerkklok van Renesse, als afscheidsgroet. Koos was 62 jaar getrouwd
met zijn Janny Krijger. Veel verdriet hadden ze over het verlies van hun
dochter Wil in april 2017. Zijn kinderen en kleinkinderen herdachten Koos
met veel liefde. Een strenge vader vroeger, maar nu toch vooral gezellig en
met veel humor. Hij wilde dat je elke dag kwam. Koos was afkomstig uit
Rotterdam en een echte Feyenoord fan. Wij wensen zijn vrouw Janny op de
Mauritsweg 50, zijn dochter Janny op de J.W. Frisoweg 51 en vriend Ronald
op de Mauritsweg 12, en zijn zus Sjaan Hart, Ingridstraat 10 in Noordwelle,
veel sterkte bij dit verlies.
Overleden is op 9 januari op 67-jarige leeftijd in zijn woning aan de
Wellandweg 12 Ipe Hendrik Veling. Zijn begrafenis vond plaats in
Noordwelle op 15 januari, na de uitvaartdienst in de dorpskerk onder leiding
van ds. Goodijk. De familie van Ipe en daarnaast ook Marlies vanuit de
dorpsring spraken liefdevolle woorden over Ipe en de Schriftlezingen waren
uit Prediker 9,7-12 en uit 1 Corintiërs 13. Ipe’s geliefde muziek van “Teo
Torriatte” van Queen klonk bij de intocht en zijn gedenkster werd door zijn
naaste, Klaske, toevertrouwd aan het gedenkkleed. Wij herinneren ons Ipe’s
royale gastvrijheid op de Wellandweg, zijn grote betrokkenheid bij de
dorpskerk, zijn scherpzinnigheid en innemende vriendelijkheid, zijn
onbevangen spreken over God. Ipe laat een grote lege plek achter in de
kwetsbare dorpsgemeente van Noordwelle. Wij wensen Klaske en zijn
verweesde (klein)kinderen Gods zegen.
Overleden is op 18 januari op 64-jarige leeftijd in haar woning op de
Hogezoom 164 Bastiaantje Adriaantje (Sjanie) Brandwijk-Zevenbergen.
Haar begrafenis vond plaats in Renesse op 24 januari, na een
herdenkingsdienst vanuit het dorpshuis onder leiding van ds. Goodijk.
Daarbij las hij uit Johannes 15,9-17 en uit Psalm 139. Ook haar collega’s uit
Rotterdam lieten dierbare herinneringen doorklinken. Samen met haar
trouwe man IJsbrand en haar betrokken kinderen leefde de zieke Sjanie
bewust en moedig toe naar haar levenseinde. Zodoende konden we de
herdenkingsdienst in haar geest vroegtijdig voorbereiden. We herinneren
ons haar oprechtheid, onbaatzuchtigheid, het warme thuisgevoel dat ze haar
(klein)kinderen bood. Een vriendin voor haar schoondochters. Ruim 46 jaar
was ze gelukkig getrouwd met IJsbrand. Sinds 2004 woonden ze in
Renesse. We wensen IJsbrand en allen die deze sterke vrouw missen
kracht van Boven. Haar gedenkster is op zondagmorgen 28 januari aan het
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gedenkkleed van de Jacobuskerk toevertrouwd door haar kleinkinderen
Sander en Lucas.
Overleden is op 31 januari op 82-jarige leeftijd in zijn woning aan de
Mauritsweg 58 Jan van den Hoek. De crematie vond plaats op 6 februari te
Middelburg, na een herdenkingsdienst in de kerk van Renesse en na het
condoleren in het dorpshuis. Jan hoort bij het DNA van Renesse. Al van
jongs af aan in de kruidenierswinkel, 62 jaar lid van de muziekvereniging
‘Luctor et Emergo’, samen met Meis lid van de toneelvereniging ‘Op Drift’,
35 jaar lang voorzitter van het ‘Musschengilde’. Ook was hij 16 jaar
ouderling van de kerkenraad en later nog heel wat jaren vrijwillig koster. Een
harde werker met vele levens en veel plezier. Zijn dochter Ellen
Kraaijenbrink en kleinkinderen memoreerden zijn leven in de dienst en ds.
Goodijk las de tijdrede uit Prediker 3,1-15. Zijn gedenkster heeft een plek
gekregen op ons gedenkkleed. We wensen zijn dappere en trouwe vrouw
Meis en familie Gods zegen.
Overleden is op 2 februari op 94-jarige leeftijd in de ‘Cornelia’ te Zierikzee
ons oud-kerkkoorlid Johanna (Jo) Smits-Flaes. De crematieplechtigheid
vond plaats op 8 februari te Rotterdam. Haar gedenkster is op zondag 25
februari aan het gedenkkleed van de kerk toevertrouwd. Jo is geboren in
Kralingen, in Rotterdam. Woonde daarna met haar man Jan in Capelle aan
de IJssel. Totdat ze op hun oude dag naar hun geliefde vakantieoord
Renesse kwamen. Daar werden ze de eerste bewoners van de nieuwe
Vronenburg. Haar man Jan, die Jo nog lang verzorgde, overleed op 26
maart 2014. We herinneren ons Jo als een vrolijke, ondeugende , maar ook
wijze en belangstellende vrouw. Bij het afscheid van deze sopraan klonk het
“Ave verum”. We wensen haar zoon Henk en Yvonne Smits op de
Oosterenbanweg 40, vaste medewerker van de boekenmarkt in de kerk, en
familie en allen die haar missen Gods zegen.
Overleden is op 23 februari in haar woning in de Vronenburg ,aan de
Lindelaan 1/3, te midden van al haar kinderen,op 88-jarige leeftijd Jansje
(Janny) van Hengel-Stuijt. De crematieplechtigheid vond plaats te
Rotterdam-Zuid op 1 maart, na het luiden van de kerkklok in Renesse als
afscheidsgroet . Janny was sinds 10 december 2010 weduwe van Gerrit van
Hengel. Ze kwamen in 2005 vanuit Rotterdam naar de Vronenburg in
Renesse. Daar kreeg Gerrit spoedig lichamelijke klachten en moest hij
uiteindelijk naar de Cornelia verhuizen. Ook daar bleef Janny hem trouw
bezoeken, hoeveel moeite het haar ook kostte. In november vorig jaar had
Janny nog een heerlijke vakantie met haar dochter Ella op Tenerife. Vanaf
de Kerst kreeg ze ernstige zorgen omtrent haar eigen gezondheid. Die ze
dapper onder ogen durfde zien, voorbereid op haar levenseinde. Een

6

nuchtere, wilskrachtige, levenswijze vrouw, die veel doorstaan heeft in haar
leven, ook het verlies van haar zoon Hans. Zij was de trotse moeder van 6
kinderen en ook van (achter) kleinkinderen. We wensen haar kinderen in
Renesse, Henk en Evelien , Jan en Hanni, beiden op de Capelweg en Ella
en Bert op de Hogezoom 138 veel sterkte met het verlies van hun geliefde
moeder.
ds. Piter Goodijk

Korte berichten
Kerkenraad: in januari hebben we afscheid genomen van Frans Dudok,
Esther Horst, Willem Kalis en Sytske Nijman. Bevestigd als kerkenraadslid
zijn Adrie de Goede en Letty Simons. Gebleven zijn Gean Huttinga, Peter
Jonker, Lex Veenstra en Elbrich v.d. Woude.
Aangevuld met ds Piter Goodijk bestaat de kerkenraad uit 7 leden en
vanwege het feit dat we op weg zijn naar een fusie met andere kerken in de
Westhoek is besloten om geen moderamen (dagelijks bestuur) te installeren.
Er is geen nieuwe scriba gevonden en daarom zijn die taken verdeeld.
Frans blijft achter de schermen fungeren als contactadres en secretaris.
Marloes Priemis notuleert de vergadering van de kerkenraad die per 2
maanden bij elkaar komt. De eerstvolgende is 10 april. Indien u iets voor de
kerkenraadsvergadering wilt inbrengen, graag bijtijds melden bij de
predikant (461384) of bij Frans Dudok (06 342 840 81,
scriba.renessenoordwelle@gmail.com )
Dorkas
Afleveradressen voor inzameling van kleding: J.C. den Boer, Steurswekken
9 Burgh-Haamstede en Dorcasdepot Zandweg Zierikzee. Openingstijden:
maandag 9-12 uur, vrijdag 13-16 uur en zaterdag 9.30-12 uur.
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Stille Week – Pasen
In de stille week op weg naar het hoogfeest van de Christelijke Kerk vieren
de PKN kerken en de Katholieke Kerk van de Westhoek de gezamenlijke
avondgebeden die zijn voorbereid door de werkgroep Samen Vieren.
25 maart: 19.30 uur: Bethlehemkerk te Scharendijke: oecumenisch
avondgebed
26 maart: 19.30 uur: Kerk in Burgh: oecumenisch avondgebed
27 maart: 19.30 uur: Onze Lieve Vrouwe op zee Kerk te Haamstede:
boeteviering
28 maart: 19.30 uur: Corneliuskerk Noordwelle : oecumenisch avondgebed
29 maart: 19.30 uur: Kerk in Burgh: Witte Donderdag met Heilig Avondmaal
30 maart: 19.30 uur: Jacobuskerk te Renesse: Goede Vrijdag
31 maart: 21.00 uur: Pelgrimskerk te Haamstede: avondwake met
Doopgedachtenis
01 april: 06.00 uur: Pelgrimskerk te Haamstede: Dageraadsdienst met
Paasontbijt
01 april: alle kerken hun eigen Paasdienst, tijden van onze diensten, zie
elders in dit blad
Op Goede Vrijdag is voorafgaand aan de dienst om 19.00 uur een stille
tocht, met het houten kruis, door het centrum van Renesse. Start bij de
hoofdingang van de Jacobuskerk.
Bij de kerkdiensten
25 maart, 9.30 uur: kerk Renesse: medewerking koor-ensemble (voorheen
‘Noordzeestemmen’) o.l.v Irina Zhynkina
1 april, 9.30 uur: kerk Renesse: medewerking Schouws Koperensemble
o.l.v. Henk Blom.
20 mei, 9.30 uur: kerk Renesse: medewerking Schouws Koperensemble met
o.l.v. Henk Blom
17 juni, 19.30 uur: kerk Renesse: Taizé-viering
Concert
27 mei, 16.30 uur: kerk Renesse: Bach-cantate van koor ’Luscinia’ o.l.v.
Wim Boer
Kunstschouw
De Kunstschouw Westerschouwen organiseert van 16 t/m 24 juni een
Kunst- en Cultuur route. Dit jaar een 25-jarig jubileum met als thema Kunst
NATUURLIJK 'een leefbare aarde met schoonheid, vergankelijkheid,
maatschappijkritiek, milieuzorgen, klimaat, mens en voedsel'. ruim veertig
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locaties in kerken, hotels, galeries, tuinen, landhuizen en boerderijen.
De exposities zijn dagelijks geopend van 10-17 uur. Meer informatie via
www.kunstschouw.nl of V.V.V. Schouwen-Duiveland.
Opening zomerexpositie
25 april in de Jacobuskerk van Renesse om 11:00 m.m.v. Endrik en
Jannekee.

Boeken

Eerst een paar notities voor uw agenda: De eerstvolgende boekenmarkt is
vastgesteld op zaterdag 21 april, en de najaarseditie van deze markt staat
genoteerd voor zaterdag 24 november. Dit onder voorbehoud dat de
gemeente ons daar toestemming voor geeft, de aanvragen zijn al wel in
Zierikzee gedeponeerd.
De mannen die nauw betrokken zijn bij het reilen en zeilen van de
boekenmarkt hebben zich beraden hoe we verder moeten met de
boekenactiviteiten. We hebben een constante voorraad van om en nabij de
8000 boeken, en we verkopen in het gehele jaar 2500 exemplaren. Dit geeft
aan dat we teveel boeken hebben. We zijn de afgelopen jaren aan het
sorteren en nog eens sorteren geweest en dat betekent dat we in feite
alleen maar goede boeken hebben. Die willen we in principe niet
weggooien. Maar boeken elke markt weer uitstallen en weer terugbrengen,
dat schiet ook niet op. Dit is het probleem waar we mee zitten. Wij hebben
ons beraden hoe we dit probleem gaan oplossen. Laat één ding duidelijk
zijn: we ontvangen nog heel graag uw boeken, behandelen de boeken met
respect. Vergeet niet dat boeken een persoonlijke waarde
vertegenwoordigen, een waarde die iemand anders niet in kan schatten.
Daarom willen we boeken bij voorkeur niet in de container deponeren, maar
als de kwaliteit niet aan onze normen voldoet blijft ons geen andere keus
over.
Nu hebben we een deal gemaakt met de organisatie van de Renessedag.
Wij denken voor de boekenactiviteiten van koor en kerk ruim 200 kratten
nodig te hebben. Deze staan op pallets. De boeken welke we voorlopig niet
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nodig hebben gaan naar de Renessedag en worden ook aangeleverd op
pallets. En dan hebben we het over ongeveer hetzelfde aantal kratten. Wat
men deze dag niet verkoopt wordt weer teruggeplaatst in de opslag bij Bé
Huttinga in Noordwelle.
Vanaf eind april is de kerk weer wekelijks geopend en dan kunt u elke
woensdag uw boekenplank weer aan komen vullen met boeken uit de
boekenkast in de kerk. Kortom: weer veel te doen met boeken.
Boeken aanleveren of desgewenst ophalen kunt u met mij regelen, een
telefoontje naar 461745 of een mail naar waalrenesse@zeelandnet.nl is
voldoende.
Wim van der Waal.

De Kerk in het hart van onze dorpen
In alle vrijheid en bescheidenheid is een aantal vrijwilligers in ons dorp op
pad geweest voor het monument de Kerk en het Kerkenwerk in het
algemeen.
Dank aan deze toppers want echt zomerse omstandigheden waren het
zeker niet.
Grote dank ook aan alle toezeggers en gulle gevers, zowel van kerkleden
als ook van veel dorpsgenoten uit Noordwelle en Renesse, want wij
kunnen zo weer een beetje verder als gemeente.
Geld wat nodig is voor bestrijding van vaste kosten en voor het pastoraat,
voor aandacht bij rouw,trouw en doop.
Gemeende belangstelling van met name onze dorpspredikant Piter Goodijk
(wie kent hem en zijn vrouw nu niet?) bij tegenslag, ziekte en verdriet maar
ook bij blijdschap en verwondering. En van al die anderen die zich graag
inzetten voor de medemens.
Juist ook door het ruimhartig meeleven van dorpsgenoten zijn wij zeer
dankbaar voor het resultaat. Op dit moment is reeds euro 46.592,toegezegd waarvan ruim euro 4.000,- van niet kerkelijke dorpsgenoten.
Echt een geweldig resultaat........ Nog niet iedereen heeft zijn eerder
gedane toezegging ook daadwerkelijk overgemaakt. Wij rekenen erop dat
ook dat nog goed gaat komen.
En dat in een tijd waarin velen ons helaas zijn ontvallen en de steun uit
steeds kleinere kring “moet“ komen. Wij zijn er heel blij mee.
Ook uit soms onverwachte hoek t.b.v. het monument (kerkgebouw) en dit
geld is echt alleen voor behoud van de gebouwen die zo beeldbepalend zijn
in onze dorpskernen.
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Superblij en dankbaar zijn wij dan ook en het geeft ons moed en uitzicht op
behoud van de echt goede zaak, welke er zeker toe kan doen.
Groet van Lex (coördinator kerkrentmeesters) namens de Kerkenraad.

Mag ik u voorstellen: Adrie de Goede
Een bijdrage van Wim van der Waal.
Als op 18 januari j.l. Adrie de Goede wordt bevestigd als ouderling heeft
ongetwijfeld menig kerkbezoeker zich afgevraagd: Wie mag dit zijn? Ik hoop
dat u na het lezen van dit artikel zegt: dat had ik nu niet achter deze
mevrouw gezocht.
Adrie de Goede wordt in 1948 geboren in Vlaardingen. Het gezin De Goede,
waarvan vader zeeman is, had 5 kinderen, 2 jongens en 3 meisjes.
Ze doorloopt in haar woonplaats een christelijke lagere school, evenals een
christelijke Huishoudschool. Een schooltype dat niet meer bestaat, maar
waar de jongedames leerden hoe een huishouden bestuurd moest worden.
Adrie wil graag verder leren, maar dat gaat niet door. Haar verdiensten zijn
zeer welkom in het gezin De Goede. Als Adrie 14 jaar is gaat ze werken in
een kruidenierswinkel. Zegt de Hefbrug u nog iets? Een groep zelfstandige
kruideniers uit Rotterdam en omgeving. Daar haalt Adrie het
Kruideniersdiploma. Maar haar ambities liggen verder dan de winkel, en zo
stapt ze in 1969 over naar de Gezinsverzorging. Ook hier behaalt Adrie
diverse gespecialiseerde diploma’s, onder andere aan de Sociale Academie
in Rotterdam. Haar specialiteit in de gezinsverzorging ligt bij moeilijke
gezinnen, denk aan gevallen van incest, kindermishandeling en uit huis
plaatsing van kinderen en andere onaangename situaties. Ze werkt nauw
samen met maatschappelijk werk. Of u het gelooft of niet maar Adrie vind
veel voldoening in dit werk.
Genoemd is al de studie aan de Sociale Academie. Na haar studie gaat zij
in 1978 werken bij een woningcorporatie in Rotterdam. Zij treedt in dienst bij
deze corporatie als maatschappelijk werkster, een functie die later andere
namen krijgt zoals bijvoorbeeld verhuurmedewerkster, medewerkster
stadsvernieuwing. Adrie heeft bij deze werkgever gewerkt tot september
2004, dan krijgt ze de gelegenheid om gebruik te maken van de VUTregeling (Vervroegde Uittreding).
Maar nu hebben we een aantal jaren overgeslagen. We gaan dus wat terug
in de tijd.
In 1970 gaat Adrie als begeleidster op vakantie met verstandelijk
gehandicapten in Vlaardingen en ze wordt leidster bij de club Myosotis, een
club van dezelfde doelgroep.
In 1971 gaat ze voor het eerst zelfstandig wonen, ze blijft haar leven lang
ongehuwd. In 1979 krijgt ze een woning in Rotterdam, uiteraard van de
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woningcorporatie. Ze komt prachtig te wonen aan de Rotte. Hier woont Adrie
tot 2016, maar hierover later.
In haar werk komt ze met allerlei mensen en hulpdiensten in aanraking, en
daar heeft men al snel in de gaten dat Adrie erg sociaal voelend is en dat ze
over kennis en kunde beschikt die men goed kan gebruiken. In 1979 is ze
betrokken bij het opzetten van een wijkpastoraat in het Oude Noorden van
Rotterdam. Er komt een dominee, maar er is geen kerk. Een corporatie in
deze wijk stelt een souterrain woninkje beschikbaar, wat wordt ingericht als
ontmoetingsruimte, “Het Kruimeltje” genaamd, op de 1e etage kantoorruimte,
en een ruimte voor de verkoop van tweedehands kleding. Van de opbrengst
koopt men een oud busje, waarmee men met kleine groepjes ouderen gaat
toeren naar bijvoorbeeld Gouda of Delft.
Adri heeft ook nog een drietal ouderen verzorgd tot aan het eind van hun
leven. Nadat vader De Goede in 1981 komt te overlijden heeft Adrie de zorg
voor haar moeder op zich genomen.
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In samenwerking met het Rode Kruis in Vlaardingen en Vara Speelgoed
actie is zij vrijwilligerswerk in Sri Lanka gaan verrichten. Daar gaat ze via de
VARA door radio- en televisie-uitzendingen geld inzamelen voor een
kindertehuis in Galle. Toen de actie was beëindigd is Adrie daar op eigen
kosten nog gaan helpen. Dan komt in 2014 de verschrikkelijke tsunami.
Adrie’s familie, kennissen en collega’s, die weten van haar betrokkenheid
met dit land, storten veel geld aan haar. Zoveel dat Adrie’s oud- werkgever
hier een stichting van opricht. Met het geschonken geld heeft men land
gekocht, 2 huizen gebouwd evenals een boeddha- huis. Als particulier heeft
Adrie ook het nodige geïnvesteerd.
Het woongenot in Rotterdam wordt duidelijk minder waarop Adrie er over
denkt naar een andere woonplaats om te zien. Moeder, inmiddels 100 jaar
geworden, kon ook niet meer op zich zelf wonen en verhuisde naar een
verzorgingstehuis. Adrie komt in die tijd met vakantie in Renesse, en bij een
wandeling door ons dorp ziet ze de Vronenburg, ja daar wil ik wel wonen. In
2016 krijgt zij hier een appartement. Ze heeft enorm veel spullen om op te
ruimen en ze neemt contact op met de organisatie van de Renessedag. Die
willen veel dingen wel hebben, en mevrouw wilt u misschien ook helpen met
de Renessedag. Zo, dat is een binnenkomertje. In Rotterdam komt Adrie
nog nauwelijks in een kerk, maar hier haalt een buurman haar over eens
naar de Jacobuskerk te gaan. En dan gaat er van alles gebeuren, want als
men in Renesse erachter komt dat je wel openstaat voor medewerking aan
de samenleving dan staat men bij wijze van spreken in rijen van vier voor de
deur. Zo is Adrie al snel betrokken bij het zomerpastoraat, waarbij ze wordt
ingezet als gastvrouw. En dan komt de cruciale vraag: wil je ambtsdrager
worden? Na lang beraad heeft ze ja gezegd, maar ze kon niet eerder
bevestigd worden dan nadat ze belijdenis had afgelegd. Dat gebeurde
allemaal op 18 januari.
Tot slot Adrie, heb je nog tijd voor hobby’s? Jawel, georganiseerd wandelen,
georganiseerd door “Renesse durft te vragen”, handwerken, met name
breien, het oplossen van cijferpuzzels, en vakantie. Adrie is ook lid
geworden van de soos. Voor lezers die niet weten wat dit is het volgende:
De “soos” is een club ouderen die 2 keer per maand bijeenkomt in het
Dorpshuis. Tijdens deze bijeenkomsten vinden allerlei activiteiten plaats.
In september gaat Adrie weer naar Sri Lanka, ook weer vrijwilligerswerk
binnen haar eigen stichting.
In september 2017 is Adrie’s moeder overleden in de leeftijd van 104 jaar.
Zij is nog verschillende keren in Renesse geweest.
Ik hoop dat ik u kennis heb laten maken met Adrie de Goede. Op de
bijgaande foto ziet u Adrie bij een boot die haar broer heeft gemaakt, want
de familie blijft een zeemansgeslacht.
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Activiteiten van het Kerkkoor
De laatste activiteit tot op heden van het kerkkoor was het optreden in de
kerstnachtdienst op 24 december j.l.. De laatste repetities waren bijzonder
slecht en ook het inzingen stemde de koorzangers en dirigente bepaald niet
vrolijk. Maar ziet, de eerste kerkgangers kwamen binnen, en bleven komen,
de kerk zat helemaal vol. En of de zangers en zangeressen daar nu
allemaal een enorme kik van kregen, dat ze allemaal dachten, nu of nooit, ik
weet het niet, maar het optreden ging uitstekend, niet helemaal vlekkeloos,
maar daar hebben de kerkgangers niets of bijna niets van gemerkt. Wat zo’n
groot publiek niet allemaal teweeg kan brengen.
Als vervolg hierop is getracht een projectkoor bij elkaar te krijgen om te
zingen in de Paasdienst. Maar er kwamen helaas te weinig aanmeldingen
om een redelijk koor samen te stellen. Wat nu? We streven ernaar om in de
kerstnachtdienst van 2018 (deze aankondiging is vroeg maar regeren is
vooruitzien) weer een mooi projectkoor te kunnen samenstellen. Ik zal u in
de volgende nummers van “Van het Kerkplein” er meer over vertellen. Maar
maakt u alvast een notitie in uw agenda dat u mee gaat zingen in het Project
Kerkkoor op 24 december 2018.
Namens het bestuur: Wim van der Waal.

Krentenbrood met krukels
Typisch Zeeuws is het gebruik om met Pasen krentenbrood met krukels
(alikruiken) te eten. Op Tholen, Sint-Philipsland, Schouwen-Duiveland en in
Yerseke is deze traditie nog springlevend. Liefhebbers zoeken de zeeslakjes
bij laag water aan de waterkant. De verzamelde krukels worden 24 uur in
zout water gezet, daarna afgespoeld en in ruim water gekookt.

krentenbrood met krukels – foto: Ria Korsten
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Het eten van krukels is een hele klus. Zo’n maaltijd neemt gemakkelijk een
uur in beslag. Onmisbaar daarbij is een kopspeld. Daarmee moet eerst het
donkere, harde schijfje uit de opening worden verwijderd, waarna de krukel
aan de speld kan worden geprikt en uit de schelp gedraaid. De zilte krukels
in combinatie met het zoete krentenbrood staan garant voor een bijzondere
smaaksensatie.
Henk Blom

Krentenbrood met krukels eten in Zierikzee. (foto J. Wolterbeek)

Renessedag

Zaterdag 12 mei 2018 wordt de 32ste Renessedag
georganiseerd
Lieve Mensen,
Bovenop onze nieuwsbrieven, die huis aan huis worden bezorgd, nog even
een extra geheugensteuntje voor onze jaarlijkse Renessedag. Dit jaarlijks
terugkerend evenement is niet meer weg te denken uit Renesse. Met het
organiseren van een rommelmarkt, grote boekenmarkt, loterij, rad van
avontuur en diverse andere activiteiten hopen we een zo hoog mogelijke
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opbrengst te realiseren voor de PKN Kerk Schouwen aan Zee,
voetbalvereniging SV Renesse en tennisvereniging Scelveringhe. Dit wordt
mede mogelijk gemaakt dankzij de onmisbare steun van de ondernemers
van Renesse e.o., die jaarlijks prijzen beschikbaar stellen, materialen
uitlenen en waar nodig hand- en spandiensten verrichten.

Ophalen spullen voor de rommelmarkt
De ophaaldagen zijn vastgesteld op zaterdag 24 maart en zaterdag 21 april.
Wellicht staan er op zolder of in de garage nog bruikbare zaken die u niet
meer gebruikt, wij hopen met de verkoop hiervan een waardevolle
bestemming aan uw spullen te geven en anderzijds de opbrengst onder de 3
deelnemende verenigingen te verdelen. Wilt u uw spullen eerder kwijt neem
dan even contact op met Lex Veenstra, Lexveenstra0@gmail.com of bel 0653704923.

Vrijwilligers
We zijn elk jaar heel blij dat er zoveel vrijwilligers bereid zijn mee te doen,
ook dit jaar hopen we weer op uw steun te mogen rekenen, want er zijn veel
handjes nodig. Indien u nog niet bent benaderd, schroom dan niet en meldt
u aan bij één van onderstaande personen of stuur een mailtje naar
mirandabouwman@zeelandnet.nl of bel 06-11701908.

Loten verkoop
Onlosmakelijk verbonden aan de Renessedag is de Renessedag Loterij, ook
dit jaar zijn er weer fantastische prijzen te winnen, Met als super hoofdprijs:
2 weekendkaarten CAS, 1e prijs viswaardebon Neeltje Jans van € 150, 2e
prijs waardebon S-Goods van € 100,- , 3e prijs diner voor 2 bij lounge- en
eetcafé Zilt en nog vele andere prijzen. De loten kosten € 1,- per stuk.
Verkoop huis-aan huis maar ook verkrijgbaar bij IJssalon Jumbo, Zoom 12.

Veiling
Gedurende de Renessedag kan er vanaf 10.00 tot 15.00 uur bij de
podiumwagen geboden worden op 2 weekendkaarten CAS. De veiling sluit
om 15.00 uur en de kaarten gaan naar de hoogste bieder.

Nieuw o.a:

Dart kampioenschap, wie wordt de beste darter tijdens de
Renessedag,
Live muziek van Frank, Frank Live Mireille,
Sjoelkampioenschap
Met
vriendelijke
groet
namens
de
Renessedagcommissie.
Frans Kristalijn, Lenie Kroon, Lex Veenstra, Petra van Bleijswijk, Aad van
Kleef, Miranda Bouwman
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Giotto si Bondoni

De kruisiging (fresco)

Giotto was de zoon van keuterboer Bondoni in het Italiaanse dorp
Vespignano in de buurt van Florence. Over het geboortejaar bestaat
onzekerheid, het was in ieder geval eind 13e eeuw. Hij werd een vrolijke
herdersjongen, die krijttekeningen maakte op de rotsen. Toen een in die tijd
bekende schilder de tekeningen zag vroeg hij Giotto met hem mee te gaan
als leerling. Giotto zou zijn leermeester ver overstijgen. Hij wordt nu gezien
als de schilder die het eerst zo natuurlijk schilderde, dat hij de overgang van

middeleeuwse schilderkunst naar renaissance inzette. Zijn figuren zijn nog
wel primitief vergeleken met die van de schilders uit de hoog-renaissance,
zoals Rafaël en Leonardo da Vinci, maar ze vertonen individuele
gelaatstrekken en emoties. De kleding komt overeen met de stand in de
maatschappij, de gewaden laten realistische plooien zien. Het is echt een
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doorbraak. Van Giotto zijn vooral bekend zijn cyclussen van fresco’s in
Assisi, Padua en Florence. Een fresco is een muurschildering. Eerst wordt
een ruwe pleisterlaag aangebracht, waarin een houtskooltekening wordt
gemaakt. Als die wordt goedgekeurd maakt de schilder met roodbruine
okerverf de eerste versie. Dan komt er een dunne gladde pleisterlaag
overheen, waar doorheen de schildering nog te zien is. Daarna volgt in
prachtige kleuren de definitieve versie. Giotto vertelde a.h.w. een verhaal
door een hele cyclus van fresco’s te maken. Je zou het nu striptekeningen
noemen. Op dit fresco in de Scrovegnikapel in Padua zien we Christus aan
het kruis, links in het blauw zijn moeder Maria en aan de voet van het kruis
Maria Magdalena. Rechts zien we Veronica, een Christen uit Jeruzalem, die
een doek laat zien aan de toeschouwers. Zij had daarmee het bloed en
zweet van het gezicht van Jezus afgeveegd en volgens de overlevering
verscheen dat gezicht op het doek. Het is in de Katholieke Kerk een bekend,
maar omstreden relikwie. Het bovenste deel van het fresco wordt gevuld
met
engelen,
die
Jezus
opwachten.
Henk Blom

Renessenaars in vroeger dagen
Renessenaars in vroeger dagen

door Henk Blom

Leendert Adriaan Bakker (1906-1998)
Deze keer een middenstander in de serie over Renessenaars van vroeger.
Leendert Bakker (Lee) werd geboren in Serooskerke als zoon van Leendert
Bakker, die commissionair was. Het gezin bestond uit 3 jongens en twee
meisjes. Ze verhuisden naar Ellemeet, waar de jonge Leendert kennis
maakte met Neeltje Maatje Hart. Daar trouwde hij mee in 1926. Hun eerste
kind heeft maar een paar maanden geleefd. Daarna werd zoon Leen
geboren, dochters Annie en Adrie en tenslotte zoon Cor.
Leendert opende op 1 mei 1940 een groente- en fruitwinkeltje aan de Hoge
Zoom in Renesse, maar woonde toen nog in Serooskerke. Dat betekende
dus: elke dag op de fiets heen en weer. Toen de Duitsers Renesse als
belangrijke basis gingen gebruiken vestigde de commandant zich in het toen
grootste huis aan de Duinweg. Daar stonden verschillende huizen, die door
Beije en co. waren gebouwd. Op de hoek van de Duinweg aan de duinzijde,
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dus helemaal aan het einde van de Oude Moolweg, staat nog steeds de
Krekel, die toen gebruikt werd als keuken voor de bezetter. Elke ochtend
verschenen Duitse soldaten met geweren in de hand aan de deur van
Bakker om groenten te bestellen op last van de kok. Bakker leverde die dan
wat later af, eerst met zijnbakfiets, daarna met een ponywagentje.
Maar Neeltje was bang voor de bewapende soldaten en wilde verhuizen.
Eerst naar Noordwelle, waar ze tijdelijk in een huisje van een kennis
woonden, daarna door naar Serooskerke. Daar voelde Neeltje zich pas
veilig, maar voor Lee was dat natuurlijk niet zo gemakkelijk.
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Hij moest behalve groenten
bezorgen die ook kweken in de
kassen achter de winkel aan de
Hoge Zoom. In 1944 moest er
in Serooskerke weer verhuisd
worden, want de Duitsers
hadden er voor gezorgd, dat
Schouwen-Duiveland
onder
water was gezet.
En op een zeker moment dreef
zoon Leen, die met een
gebroken been op een bed in de
benedenkamer lag, op dat bed
door de kamer. Gelukkig kon het
gezin naar een woning er naast,
die net iets hoger lag, zodat
daar geen water naar binnen
kwam. Op 10 december 1944,
de beruchte datum waarop in
Renesse 10 mensen werden
opgehangen bij de slotlaan van
kasteel Moermond, stonden
Duitse soldaten ook bij Bakker
aan de deur om hem op te halen. Hij moest net als andere Renessenaars bij
de executie aanwezig zijn, maar de familie wist niet precies wat er gaande
was en stond doodsangsten uit. Door bemiddeling van de veldwachter van
Serooskerke hoefde Lee echter niet mee. Na de oorlog woonde het gezin
weer op Renesse. Alles leek mee te zitten, maar de dag in 1952 dat zoon
Leen met de Sibayak vanuit Rotterdam naar Nieuw-Zeeland emigreerde
was erg zwaar. Op bovenstaande foto staat hij er dan ook niet meer bij.
Alleen leven van de groente-en fruitverkoop was moeilijk, dus ging Lee ook
bloemen verkopen. Dat mocht niet zomaar, hij moest er eerst voor naar
Utrecht om zijn bevoegdheid voor de bloemenverkoop te behalen. Hij moest
een grote krans opmaken voor de Dom. De ponywagen werd later verruild
voor
een
grotere
kar
met
paard.
Het was, zoals voor alle middenstanders, hard werken. Maar toch kon hij
nog tijd vinden om toneel te spelen in Serooskerke, om een tijd voorzitter
van de Middenstandsvereniging in Renesse te zijn en om zeer lang
voorzitter te zijn van de oudercommissie der Openbare Lagere School.
Een bijzonder verhaal tot slot. Toen Lee en Neeltje in 1926 trouwden was er
geen geld voor trouwringen. Die kochten ze pas veel later. Maar eind 1944
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verloor Lee zijn ring bij het inkuilen en afdekken van de aardappelen. De
ring was aan de ruime kant. Hoe er ook gezocht werd, de ring werd niet
gevonden. Maar dat gebeurde wel 40 jaar later. Neeltje haalde wat kroppen
sla uit de tuin en omdat er nogal veel aarde aan zat, klopte ze de kroppen
goed af. Waarschijnlijk is de ring toen gevallen, want Lee zag wat glinsteren
en kon het sieraad aan zijn vrouw laten zien. “Nu mijn ring nog”, zei die.
Want zij had de hare na de ramp verloren, toen ze aan de magere kant was.
Maar de hoop om die terug te vinden hadden ze allang opgegeven. Bij de
55-jarige bruiloft heeft ze er toch nog een kunnen kopen van het geld dat ze
kregen

90 jaar en de stoep nog vegen.
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Tuin van Renesse
Het nieuwe jaar is begonnen en Renesse maakt zich klaar voor het nieuwe
seizoen. Met als speerpunt de tuin van Renesse en inspiratiecentrum/punt
van de VVV. Dit betreft de helft van de oude dorpsboerderij en bekende
recreatiebedrijf De Dreef.,Het woonhuis met authentiek elzenbosje komt nu
volledig in handen van de gemeente, omdat de conclusie is getrokken dat er
te weinig draagvlak is om het perceel in eigendom van onze familie te
behouden. Maar het in eigendom behouden is geen doel op zich.
Als ex-bewoner, geboren en getogen in Renesse en wonend aan de tuin
van Rotterdam Charlois (“van Swietenhof”) ben ik er heel dankbaar voor
wat deze samenleving mij heeft geschonken.
De stoere jongens op de Puch-,Thomas- of Zundappbrommers van de tijden
van weleer. Veel meiden pasten in Renesse voor het eerst hun minirokje.
De jongens waren minder op hun uiterlijk gericht. dat waren soms nozems
met lang haar, als je erg links was droeg je geitenwollen sokken en reed je
in een lelijk eendje. Als je er bij wilde horen rookte je shag .Het was een en
al ritueel. De vorm van het pakje, de vloeitjes.
Symbool voor het hoogtepunt van deze cultuur in Renesse was de Sleep-in.
Goedkoop overnachten voor jongeren met een lege portemonnee.
Het bleek een grote vergissing dat de lege portemonnee de grootste
oorzaak van hun probleem was.
Het beeld dat de maatschappij van de jongerencultuur had hield het niet.
Nu, in het Jaar A.D 2018 dragen de Baby Boomers het stokje over aan de
Millenniumgeneratie. Een veelbelovende generatie.
Niet meer vastzittend aan de instituties van kerk en politiek.
Velen zijn niet meer gedoopt of lid van een kerk, politieke partij of vakbond,
zelfs genderneutraal. Ze wonen samen of gaan door het leven als single.
Kiezen bewuster voor kinderen krijgen of opvoeden. Het huwelijk staat
daarbij niet meer centraal. Maar wanneer ze voor het huwelijk kiezen gaan
ze er ook voor.
Hoewel ze veel minder lid zijn van een politieke partij, vakbond of kerk staan
ze helemaal niet negatief tegenover hun standpunten en zijn ze toegankelijk.
Komt er een dominee of ouderling op bezoek zijn ze aangenaam verrast.
Ze moeten veel zelf regelen, zoals hun pensioen. Ze hebben minder de
zekerheid van een vaste baan.
Daarentegen hebben ze best idealen en staan ze positief in het leven.
Ze willen ruimte voor hun kinderen (tijd en financieel). Hun kinderen mogen
niet meer roken en leren gezond eten.
Ontplooien van creativiteit en sport. Stimuleren van beweging.
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¨Kinderen mogen geen hinderen meer zijn¨
Dit is de generatie die hopelijk zijn voordeel kan doen met het masterplan.
De politiek zet zich schrap voor de komende gemeenteraadsverkiezingen.
Werkgelegenheid:
Het bosje met omliggend terrein heeft de potentie om een
werkgelegenheidkanon te worden.
In de omgeving van het elzenbosje zouden maatschappelijke activiteiten tot
ontwikkeling kunnen komen.
Dit kan veel banen opleveren voor werknemers die een afstand hebben tot
de arbeidsmarkt.
Het voldoet immers aan belangrijke criteria zoals;
Ligging aan de drukke aanlooproute naar het centrum van Renesse.
De kans is er om op het sociale en economische gat in de markt, wat de
sluiting van Delta Warenhuis voor het dorp met zich meebrengt, in te
springen.
Kleinschalig gezellig rondslenteren langs de belevingsroute, waarbij het
eiland in beeld komt.. Hiervoor is in samenwerking met bouwbedrijf Braber
een planschets gemaakt.
Het is nu zaak de gemeente voor dit plan warm te krijgen.
Onderhoud, fietsenstalling, creatieve werkplaatsjes, timmerwerkplaats,
smederij en pottenbakkerij, kleine verkoopstalletjes, kringloophandel,
speelotheek, hengelsport, kruiden, bloemenkasje.
Deze activiteiten scheppen veel werkgelegenheid. Bovendien de
mogelijkheid voor organisaties om zich te profileren.

Er zou ook een ruimte kunnen komen waar verenigingen van het eiland
activiteiten kunnen organiseren, waarmee ze de toerist dienstbaar zijn en
die hun tevens financiële mogelijkheden zouden kunnen bieden.
Het aandeel van de diverse activiteiten voor de economie is indirect. Hun
grootste winst behalen zij als vliegwiel. Zij leveren een grote bijdrage bij het
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op de kaart zetten van Renesse als volksrecreatie- en ontspanningscentrum
voor de bewoners van het eiland en omliggende Randstad en de Provincie
Antwerpen.
Riante
mobiliteitvoorziening
als
het
transferium,
uitstekende
busverbindingen met Rotterdam Zuidplein, Goes en Middelburg. Gratis
vervoer in het recreatiegebied, fietsenstalling, met aantrekkelijke sanitaire
voorzieningen die open zijn. Goede voorzieningen voor mensen met een
beperking.
Belevingpad, winkel, terrassen, manege,
accessoiresverhuur, duinen, strand,
landgoed Slot Moermond.

fietsen

en

bolderwagens,

Goed voor wandel- en fietstochten van een uur of meer.
Ouders kunnen rustig een terrasje pakken, terwijl hun kinderen hun
creativiteit en fantasie de vrije loop kunnen laten in het bosje.
Ook creatief eten leren bereiden en lekker eten.
Karel Steur
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Uitnodiging Paasmaaltijd
Iedereen uit Renesse en Noordwelle is van harte welkom bij de
Paasmaaltijd. Deze maaltijd wordt gehouden in het dorpshuis van Renesse
op woensdag 28 maart 2018 , van 15.00 uur tot ongeveer 18.00 uur. Komt u
ook? Iedereen die er bij wil zijn dient zich (vóór 21 maart) aan te melden via
onderstaande strook. Inleveren antwoordstrook of verdere informatie via:
Renesse:
Adrie de Goede, Lindelaan 1 / 32 (De Vronenburg), telefoon: 010-4650114
Noordwelle:
Peter Jonker, Dorpsring 5, telefoon: 0111-463376
Wij hopen op uw komst en op een fijne middag met elkaar.
Een hartelijke groet van de Diaconie Renesse
Elbrich, Peter, Carla en alle sponsors en vrijwilligers

/

Noordwelle,

N.B. Wanneer u zich heeft aangemeld, maar onverhoopt niet kunt komen,
laat dat dan alstublieft ook tijdig weten aan Peter of Adrie (via bovenstaande
contactgegevens).

ANTWOORDSTROOK:
Naam:
Aantal personen:
Adres:
Telefoonnummer:
Eventuele dieetbeperkingen:
Heeft U geen vervoer?
Geef dit dan meteen door, wij regelen het graag voor U.
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Kleurplaat voor de kleintjes
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Kerkdiensten

Jacobuskerk - Renesse
18-03-18

geen - zie Noordwelle

25-03-18 09.30 uur

ds.Goodijk, Palmzondag m.m.v.koorensemble

30-03-18 19.30 uur

ds. Goodijk, goede vrijdag

1-04-18 09.30 uur

ds. Goodijk, Pasen m.m.v.Schouws Koperensemble

8-04-18

geen - zie Noordwelle

15-04-18 09.30 uur

ds. Goodijk

22-04-18

geen - zie Noordwelle

29-04-18 09.30 uur

ds. Goodijk, Heilig Avondmaal

6-05-18 09.30 uur

ds. Goodijk

10-05-18 09.30 uur

ds. Goodijk, Hemelvaart

13-05-18
20-05-18 09.30 uur

geen - zie Noordwelle
ds. Goodijk, Pinksteren m.m.v.Schouws
Koperensemble

27-05-18 09.30 uur

ds. van Eck

3-06-18 09.30 uur

ds. Boersma

Corneliuskerk - Noordwelle
18-03-18 11.00 uur

ds. Eerland

25-03-18

geen, zie Renesse

30-03-18

geen, zie Renesse

1-04-18 11.00 uur

ds. Goodijk, Pasen

8-04-18 11.00 uur

ds. Herweijer

15-04-18

geen, zie Renesse

22-04-18 11.00 uur

ds. v.d. Kooij

29-04-18 11.00 uur

ds. Goodijk, Heilig Avondmaal

6-05-18

geen, zie Renesse

10-05-18

geen, zie Renesse
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13-05-18 11.00 uur

ds. Goodijk

20-05-18 11.00 uur

ds. Goodijk, Pinksteren

27-05-18

geen, zie Renesse

3-06-18

geen, zie Renesse

Poolse paaseieren

De redactie van Van ’t Kerkplein wenst
u gezegende paasdagen!
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Adressen kerkelijke instanties:
•
•
•

•

•
•
•

•
•

•
•

Predikant: ds.Piter Goodijk, tel.0111-461384, Kromme Reke 4, 4325 AL Renesse,
e-mail: goodwest@zeelandnet.nl
Secretaris: Frans Dudok, mob.0634284081, Korte Moermondsweg 3, 4325 LA
Renesse, e-mail: scriba.renessenoordwelle@gmail.com
Penningmeester: Gean Huttinga-Steur, mob. 0613144403, Zuidwellewekken 6
4325 SH Noordwelle, e-mail: dennis-marco@planet.nl
Banken:
Rabobank rekening NL79RABO0357807286 t.n.v.Kerkrentmeesters C.V.K. PKN HG
Renesse/Noordwelle
ING rekening NL98INGB0000113395 t.n.v.College van Kerkrentmeesters PKN
Herv.Gem. Renesse-Noordwelle
(Bij de secretaris/ontvanger zijn ook collectebonnen verkrijgbaar)
Diakonie & Zending: voorzitter Sytske Nijman-Meenks, tel.0111-462943/
mob.0624258912, Oude Moolweg 27, 4325 GH Renesse;
penningmeester Elbrich v.d.Assem-v.d.Woude, mob.0641023289,
Dorpsring 9, 4326 Noordwelle, e-mail: vandenassem@hotmail.com
Banken:
Diaconie en bloemenpot: ING rekening NL50INGB0000216109, t.n.v.diaconie N.H.
Gem.Renesse/Noordwelle;
Zending: Zending: zendingbusjes bij de ingang van de kerk.
e
Van ’t Kerkplein (huis-aan-huisblad, 3 maand van elk kwartaal): Henk Blom, tel.
0111-461254 Kromme Reke 12, 4325AL Renesse, email: blomscha@outlook.com
Website: www.kerkrenessenoordwelle.nl contactpersoon Coby Kalis-Los,
tel.0653373435, e-mail: kalislos@zeelandnet.nl
Organisten;
Jacobuskerk: Kees Groenleer, tel.0111-653064, Haeskenshof 4a,
4328 CE Burgh-Haamstede, e-mail: cgroenleer@zeelandnet.nl
Corneliuskerk: Ton Kranendonk, tel.0111-461733, Jan Delstlaan 18,
4326 AH Noordwelle, e-mail: anthonyvon@zeelandnet.nl
Gebruik kerkgebouwen:
Contactpersoon John Braber, e-mail: info.kerken.renessenoordwelle@gmail.com
Huisbezoek kan aangevraagd worden via pastoraal team: Leni Blom, Riet Delst,
Marja Fennet, Adrie de Goede, Riet Groenleer, ds Piter Goodijk (email:
goodwest@zeelandnet.nl, tel. 0111-461384.
Ledenadministratie: Ellen Kraaijenbrink email: ellenkraay@zeelandnet.nl
Abonnementen kerkbode: Peter van Esch, tel. 06.46238719, email:
pevanesch@kpnmail.nl

