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Tot slot vrienden: …leef in vrede ( 2 Korintiërs 13: 11, BGT ) 
 
Meditatie over begeleiding van een gemeente 
 
Het lijkt wat wonderlijk om aan het begin van een meditatie, op de eerste bladzijde van het kerkblad (..) te 
schrijven: ‘tot slot’. Dat gebruik je toch juist aan het einde van je verhaal? Toch past het hier wel: deze 
meditatie gaat over het laatste stukje van de tweede brief van Paulus aan de christenen in Korinthe. 
Paulus heeft een bijzondere band met hen: hij noemt hen ‘vrienden’. Het zijn mensen die hij leert kennen, 
wanneer ze zich aansluiten bij de gemeente die Paulus daar sticht. De meesten van hen houden zich tot dan 
toe vooral bezig met vereren van allerlei afgoden. 
Die invloeden zijn daarna niet weg, ze worden zelfs weer sterker en dat zorgt voor verdeeldheid in de 
gemeente, geruzie, gedoe; het gaat vooral ten koste van de saamhorigheid en eerbied in de liturgie in de 
vieringen van de gemeente. Daarom schrijft Paulus een brief en hij herinnert hen eraan dat het moet gaan 
om gemeente van Christus te zijn. Boven alle verschillen moet het gaan om wat Hij zegt over hoe je omgaat 
met elkaar en anderen en wat je plaats en taak is in de wereld. 
Een jaar later schrijft Paulus nog een brief; in de tussentijd heeft hij vast wel gehoord hoe het in de gemeente 
gaat. In de laatste woorden kijkt hij terug op de tijd dat hij de gemeente heeft begeleid. Er is veel gebeurd en 
ook wel wat veranderd. Men heeft geleerd om samen vol te houden in de richting die Paulus wijst: bezig zijn 
in geloof, hoop en met de liefde van Christus. Het zijn dankbare woorden van Paulus; zijn taak als extern 
begeleider zit er op. 



Dit schrijf ik aan het begin van een periode met externe begeleiding van onze eigen gemeente. In deze 
uitgave van Kruispunt vinden u en jullie meer over het plan van aanpak en wat dat voor onze kerk betekent. 
De kern bestaat uit vier punten: 
 identiteit (wie zijn wij?, wat mogen mensen van ons verwachten?) 
 communicatie (wat is onze boodschap, wat laten we horen en zien? Hoe komt dat over?) 
 betrokkenheid (hoe kunnen we kerk zijn waaraan mensen - ook financieel - willen bijdragen?) 
 taakverdeling (gebruik maken van gaven en expertise van steeds meer gemeenteleden) 
Deze punten staan uitgewerkt in het plan van aanpak, waarmee we nu gaan beginnen om samen stappen te 
zetten en samen keuzes te maken in de komende tijd. Het traject van begeleiden heeft nadrukkelijk het 
karakter van een gezamenlijke trektocht. 
Dat betekent… samen overleggen, samen ontdekken, samen leren en wegwijs worden; steeds communiceren 
naar de gemeente, zodat we bijblijven en… (hopelijk kan het straks weer!) op gemeenteavonden samen in 
gesprek zijn, geïnspireerd raken in manieren van gemeente zijn die aanspreken, uitnodigen en ons ook als 
Hervormde Gemeente Yerseke herkenbaar en aantrekkelijk maken: ‘open en pastoraal!’ 
 
Dat is het doel. De kerkenraad heeft dinsdag 2 februari unaniem het plan van aanpak vastgesteld en daarmee 
ook unaniem het vertrouwen uit- gesproken in de twee externe begeleiders van onze gemeente in deze 
periode: Bart van Noord (begeleiding in stappen in ons beleid) en Bas Feijtel (technisch voorzitter van de 
kerkenraad). 
 
Laten we in de komende tijd samen (om met de woorden van Paulus te spreken) “als vrienden samen 
optrekken”, laat ook merken wat u er van vindt, denk mee en wees welkom om mee te doen! Paulus eindigt 
met woorden over Gods zegen: onder die zegen gaan wij verder en kijken we samen hoopvol vooruit! 

ds. W.J. van de Griend 



Kerkdiensten (online via Kerkomroep of Facebook) 
 
7 maart themadienst 
10.00 uur ds. W.J. van de Griend,  
 
10 maart bidstond voor gewas, arbeid en visserij 
19.30 uur ds. W.J. van de Griend,  
 
14 maart  
10.00 uur ds. W.J. van de Griend,  
19.30 uur gebedsbijeenkomst 
 
21 maart doopdienst (onder voorbehoud) 
10.00 uur ds. W.J. van de Griend,  
 
28 maart Palmzondag 
10.00 uur ds. A.P. van der Maas, Wemeldinge 
 
2 april Goede Vrijdag, viering Heilig Avondmaal 
19.30 uur ds. W.J. van de Griend,  
 
4 april 1e Paasdag 
10.00 uur ds. W.J. van de Griend,  
 
11 april themadienst 
10.00 uur ds. W.J. van de Griend,  
19.30 uur gebedsbijeenkomst 
 
18 april  
10.00 uur ds. W.J. van de Griend,  
 
25 april  
10.00 uur ds. W.J. van de Griend,  
 
2 mei  
10.00 uur ds. J.H. Smeets, Terneuzen 
 
9 mei  
10.00 uur dhr. P.C. Morée, Wemeldinge 
19.30 uur gebedsbijeenkomst 
 
13 mei Hemelvaartsdag 
10.00 uur ds. A. Jobsen, Goes 
 
16 mei themadienst 
10.00 uur ds. W.J. van de Griend,  
 

 
 
 
 
 
 



 



 
 
 
• Door de lockdown zijn alle kerkdiensten online en vele activiteiten liggen stil. 
• Daardoor zijn er ook geen gemeenteavonden, waar we onze gemeenteleden kunnen informeren over de 

veranderingen binnen onze gemeente. 
• Er is gedeeltelijk uitstel van het emeritaat van ds. van de Griend aangevraagd. Ds. van de Griend heeft 

de pensioenaanvraag in gang gezet. 
• De wandelkerk en consistorie worden opgeknapt. Prikborden, platen en andere hangende zaken zullen 

op een andere manier worden opgehangen. 
• De begrotingen van de kerkrentmeesters en diaconie zijn goedgekeurd door het CCBB (Classicale 

College voor de Behandeling van Beheerszaken Delta). 
• Het AVG reglement moet worden aangepast. Hier zal naar gekeken worden door de Beleidscommissie. 
• Er is een nieuw moderamen – het dagelijks bestuur – gekozen: Corné Harmsen en Gertie Hout 

(kerkrentmeesters), ds. Willem van de Griend, Sylvia van Stee (scriba), Sonja Vogelaar (ouderling 
pastoraat) en Elke van Wallenburg (diaconie) 

• Er komt een nieuwe thermometer voor Kerkbalans in de kerk 
• Er zijn van een aantal gemeenteleden reacties en suggesties ontvangen over de financiële situatie van 

onze gemeente. Allen zijn voorzien van een reactie van het College van Kerkrentmeesters. Alle punten 
zijn doorgesproken door de kerkenraad. De kerkenraad heeft ingestemd met de door het CvK 
voorgestelde beantwoording. Alle inbrengers hebben een reactie gekregen van de scriba. 



• De 2 lange tafels uit de oude kerkenraadskamer staan nog in de opslag. Zodra er een kerktuinfair kan 
worden gehouden, zullen deze bij opbod worden verkocht. 

• Besloten wordt unaniem tot een overeenstemming over de deeltijd verbintenis van 50% voor de dominee 
in de eerste termijn van 2 jaar tot juli 2023. Bij gunstige financiële ontwikkelingen in de gemeente kan 
deze overeenkomst tussentijds worden herzien. 

• De kerkenraad gaat akkoord met het Plan van Aanpak fase 2. Ook in 2021 zullen wij de gemeente laten 
begeleiden bij de veranderingen. Voor de inhoudelijke begeleiding blijft Bart van Noord ons helpen. 
Daarnaast zal Bas Feijtel uit Wemeldinge de technische leiding van de kerkenraadsvergaderingen op zich 
nemen. Elders in dit Kruispunt wordt u over de veranderingen verder geïnformeerd. 

• Er is een protocol uitvaarten vastgesteld, waarin duidelijk is wie er actie onderneemt. 
• De commissie eredienst en jeugddienstcommissie zijn samengevoegd in de liturgiecommissie. 
• Zondag 28 februari worden in de online dienst ambtsdragers bevestigd en taakdragers geïnstalleerd. Met 

dankbaarheid noemen wij hun namen en we hopen dat ze met inspiratie en vreugde hun werk mogen 
doen en dat alles mag meehelpen in de opbouw van onze gemeente ! 
Linda van den Berge en Jan Kees de Regt (diaken), Heleen Fraanje en Hans Moerdijk (pastoraal 
ouderling), Mia de Neef, Leanne Neels en Jannie de Regt (pastoraal medewerker) en Dirk Visser 
(kerkrentmeester) 
Herbevestiging Joke Koutstaal en Gertie Hout 
Conja van de Plasse (diaken) en Lia Spruit (ouderling kerkrentmeester) en Willeke van der Jagt 
(pastoraal medeweker) leggen per 1 maart hun ambt neer. 
Wanneer een dienst weer mogelijk is, zal de bevestiging en het afscheid plaatsvinden. 

 



Hoopvol bouwen aan onze geloofsgemeenschap in Yerseke 
 

Afgelopen december ontvingen alle gemeenteleden een brief vanuit de kerkenraad met een terugblik op de 
situatie waarin onze gemeente verkeert. Het was enerzijds een toelichting op de financiële zorgen en met als 
gevolg dat de predikantsformatie ingrijpend terug moet. 
Anderzijds ging de brief over de keuzes die voor de kerkenraad leidend zijn om het schip van de kerk weer 
op een goede koers te krijgen. 
Deze keuzes vloeien voort uit vier kernpunten die werden toegelicht. We noemen ze hier kortweg: 
● Er moet evenwicht zijn tussen de inkomsten van de gemeente en de uitgaven. 
● Voor een goede betrokkenheid van gemeenteleden willen we met onze communicatie meer 

gemeenteleden bereiken, actueler en aantrekkelijker worden. 
● We willen meer gemeenteleden inschakelen bij het kerkenwerk. Niet alleen omdat het moet, maar vooral 

omdat het mooi is om te doen. 
● We hebben een prachtige dorpskerk, maar we willen het ook zíjn: een kerkgemeente van en voor het 

dorp. 
De brief eindigde met de belofte dat we in 2021 hoopvol willen bouwen aan onze geloofsgemeenschap. 
 

De kerkenraad heeft ervoor gekozen om bij dit “hoopvol bouwen” twee begeleiders in te schakelen: Bas 
Feijtel en Bart van Noord. De begeleiders hebben een plan van aanpak gepresenteerd in de 
kerkenraadsvergadering van 2 februari jl, dat door de kerkenraad is aangenomen als werkwijze voor de 
komende periode. 
In het plan wordt ieder kernpunt uitgewerkt in een concrete aanpak waar ambtsdragers samen met 
gemeenteleden mee aan de slag gaan. Samen met, en dat heeft de kerkenraad de afgelopen periode ook al 
gemerkt in reacties en meedenken vanuit de gemeente, hartverwarmend! 
 

Er is een tijdelijke werkgroep gevormd om de deelname van gemeenteleden in het kerkenwerk uit te 
breiden. Daarnaast gaat een vergelijkbare groep aan de slag met de communicatiemiddelen die we in de 
gemeente benutten. Aan de financiële situatie van de gemeente wordt door de kerkrentmeesters gewerkt en 
zijn er bovendien door diverse gemeenteleden suggesties gedaan die nader gesprek en uitwerking vergen. 
Ook hiervoor wordt een werkgroep ingesteld. 
Het laatste van de hierboven genoemde kernpunten komt in handen van een beleidsplangroep, om de 
identiteit van de gemeente bespreekbaar te maken in gemeenteavonden en kerkenraadsvergaderingen. De 
uitkomst van deze gesprekken en de resultaten van de andere werkgroepen monden uit in een nieuw 
beleidsplan dat eind 2021 gereed is. 
Kortom, er gebeurt veel! Over de voortgang zal de kerkenraad u zo vaak als nodig en mogelijk, op de 
hoogte houden. 
 

Het is een intensief proces waarvoor de kerkenraad twee begeleiders heeft ingeschakeld, mede op advies van 
de classis Delta. Bart van Noord heeft de kerkenraad de tweede helft van 
2020 al begeleid en geholpen om de keuzes te maken die nu leidend 
zijn voor de uitwerking. Bart is pastor in de Protestantse Gemeente Goes 
en daarnaast gemeentebegeleider voor kerkelijke gemeenten in 
Zeeland.  
 

Bas Feijtel (zie foto hiernaast) woont in Wemeldinge en is lid van de 
Protestantse Kerk in Wemeldinge. Hij is daar een aantal jaren lid van 
het College van Kerkrentmeesters geweest en nog steeds betrokken 
bij de kerkelijke activiteiten. Hij is benaderd om tijdelijk technische 
voorzitter te zijn van onze kerkenraad vanwege zijn bestuurlijke 



ervaring. Deze heeft hij opgedaan in de provinciale politiek en in diverse bestuurlijke en toezichthoudende 
functies. Hij is nu o.a. voorzitter van de woningbouwcorporatie Beveland Wonen, ook bekend en actief in 
Yerseke. Bas is naast zijn bestuurlijke activiteiten ook ondernemer op het familiebedrijf in Wemeldinge, 
waar voornamelijk peren worden geteeld. 
Het technisch voorzitterschap van de kerkenraad is een tijdelijke functie. Zodra er een geschikte voorzitter is 
gevonden uit het midden van onze gemeente, draagt Bas het voorzitterschap over. 
 

De kerkenraad heeft met de begeleiders afgesproken dat Bas Feijtel dus als technisch voorzitter van de 
kerkenraad zal fungeren, om de kerkenraad en de colleges te helpen in het overzicht, de bestuurlijke 
beslissingen en voortgang van het proces. 
Bart van Noord richt zich op de begeleiding van de (tijdelijke) werkgroepen en daarmee op de inhoudelijke 
veranderingen. 
Per kwartaal evalueren we in de kerkenraad of de voortgang naar ieders wens verloopt en of de werkwijze 
met deze vorm van begeleiding nuttig uitwerkt. 
Zodra daar de ruimte voor komt zullen beide zich in een gemeenteavond graag verder introduceren en 
vertellen over hun werkwijze. 
 
Mocht u vragen hebben of reactie willen geven, wend u dan tot de scriba, Sylvia van Stee 
scribahervormdyerseke@gmail.com of tel. 576900. Uw inbreng komt dan bij Bas Feijtel en Bart van Noord 
terecht. 
 
De kerkenraad 
 



 
 
 
Geboren: 
19 december 2020: Marinus Jan (Mathias) van Strien, Marijkelaan 60 
5 januari 2021: Cornelis Joost (Joost) van der Jagt, Breeweg 6 
16 januari 2021: Luna Jeannette Maryse (Luna) Mol, Breeweg 108 
 

Verhuisd:  
Mevr. J.F.J. Poortvliet-Nijssen, van Dahlialaan 8 naar Moerplein 19. 
Mevr. D.A. Lamper-van Iwaarden, van Moerplein 89, naar Zorgcentrum  

Eikendonk, afd. Klaproos 26, Eikendonklaan 2, 5143 NG Waalwijk 
Mevr. D.A. Hamelink, van Rozenlaan 44, naar Moerplein 89 
Fam. C.J.D. Sinke, van Damstraat 87, naar Aakstraat 3 
Dhr en mevr. Vos-Jille, van Noordzandstraat 7 naar Damstraat 46 
Mevr. H.J. de Visser, van Stabroeck (België), naar Noordzandstraat 15 
Mevr. G. Cornelisse-Daane, van Begonialaan 12, naar Bergen op Zoom 
Dhr. D.A. Sinke, van Beatrixstraat 7, naar Carel Fabritiuslaan 37 
 

Nieuw ingekomen:  
Mevr. A. Zoeteweij-van den Berge, van Kruiningen, naar Moerplein 73 
Mevr. F.M. de Bruine-Harthoorn, van Goes, > Moerplein 73, Ostrea 75 
 

Gehuwd: 
8 dec: S.A. Mieras en J.W. v.d. Graaf, Bredam 14, 4416 HJ Kruiningen 
 

Overleden: 
30 dec. Dhr. Esdra Minnaard, Moerplein 60 88 jaar 
30 dec. Mevr. Helena Pieternella Neeltje Eckhardt-Padmos,  
 Begonialaan 8 94 jaar 



 
(College van Kerkrentmeesters) 

 
Kerkbalans en collecten in 2020 
Nu we ook dit jaar weer gestart zijn met Kerkbalans willen we nog iets meedelen over het resultaat in 2020. 
We hebben u (door de coronabeperkingen) vorig jaar via de bladen op de hoogte gehouden van de stand van 
zaken van Kerkbalans en de collecteopbrengsten. In de bijgevoegde tabel geven we de eindstanden. 
Kerkbalans 2020 kwam uit op € 87.000 d.w.z. 24% hoger dan begroot. Aan collecten ontvingen we € 51.415 
d.w.z. eveneens 24% meer dan begroot. Daarbij kwam nog een mooi bedrag aan giften binnen; omdat giften 
begroten nu eenmaal lastig is, is dit natuurlijk een extra meevaller. 

Specificatie Baten 
Levend Geld 

      Werkelijk Begroting Werkelijk Werkelijk 
  2020 2020 2019 2018 

Bijdragen levend geld 

 

   

vrijwillige bijdragen €    87.000 €   70.000 €   71.539 €   66.032 

collecten  €    51.415 €   41.500 €   42.284 €   37.133 

overige giften €    16.903 €     5.000 €   14.670 €   41.747 

overige inkomsten €    19.374 €   18.500 €   18.739 €   19.723 

Totaal levend geld €  174.692 € 135.000 € 147.232 € 164.635 
 



Dat zijn eindstanden die we niet verwacht hadden in dit coronajaar waarin alles moeizaam ging, ook in de 
kerk. We kunnen als kerkrentmeesters alleen maar dankbaar zijn, dat we ondanks de diverse tegenvallers 
(die we ook hadden) zo’n grote ruggensteun van u kregen. Echt boven verwachting! Alle informatie over 
hoe het in 2020 liep, zult u vernemen in de jaarrekening die naar verwachting in april wordt gepresenteerd. 
Het is nu zaak om samen deze opwaartse beweging in de opbrengsten vast te houden. Eerst en vooral 
moeten de inkomsten groeien om de steeds weer stijgende uitgaven aan te kunnen, niet alleen in 2021, ook 
in de jaren daarna. Ook moeten we de sterk gekrompen reserves zo snel mogelijk aanvullen. Het boekjaar 
2020 toont dat we nét niet het aangegeven bedrag haalden dat we met de actie Kerkbalans 2021 willen halen 
(€ 90.000). We hopen daarom dat zoveel mogelijk van onze 1000 leden zo enthousiast mogelijk meedoen 
aan de financiële acties die we de komende tijd lanceren. Dank voor al hetgeen u onze kerk royaal schonk in 
2020 en alvast dank voor uw deelname in 2021.  
 
 

 
 
De nieuwe actie Kerkbalans 2021 heeft per 11 februari 2021 aan toezeggingen een stand bereikt van € 
40.190, waarvoor onze hartelijke dank. Als u vóór de aangegeven datum van 1 maart 2021 nog niet heeft 
gereageerd. Dat kan door het retourneren van uw ingevulde toezeggingsstrook, via de envelop of via de 
mail, wilt u dat dan a.u.b. nog even doen? Dat scheelt ons veel extra werk. Vergeet u vooral niet om bij de 
betaling uw registratienummer in te vullen. Bij voorbaat dank.  
Het College van kerkrentmeesters 
  



Vader	zorgt	
	

Ik	weet	niet	hoe	mijn	weg	zal	zijn.	
'k	Behoef	het	niet	te	weten.	
De	Vader	die	Zijn	Zoon	mij	gaf,	
zal	nimmer	mij	vergeten.	
Hij	baant	een	weg,	zelfs	door	de	zee	
voor	wie	Hem	toebehoren.	
Hij	heeft	hen,	schuilend	achter	’t	bloed,	
tot	kinderen	verkoren.	
	

Mijn	Vader	heeft	de	weg	al	klaar.	
Voor	mij	is	hij	verborgen,	
maar	'k	weet	dat	Jezus	Zelf	mij	leidt.	
Op	God	werp	ik	mijn	zorgen.	
Zo	kan	ik,	van	die	last	bevrijd,	
blijmoedig	voorwaarts	treden.	
God	zorgt	ook	'morgen'	weer	voor	mij.	
'k	Leef	dankbaar	in	het	heden.	
	

Toch	laat	Hij	mij	de	toekomst	zien		
in	’t	Vaderhuis	daarboven,	
waar	al	Gods	kinderen	voor	Zijn	troon	
Hem	eeuwig	dankbaar	loven.	
Als	ik	aan	deze	toekomst	denk,	
kan	ik	mijn	aardse	leven		
met	vast	vertrouwen	op	Zijn	zorg	
in	Vaders	handen	geven.	
	
(uit	‘Zie	omhoog’	van	N.C.	Otgaar)	

 



 
 
 
 
Afscheid 
 
In de uitzending van de Schakel op dinsdag 20 oktober hebben we afscheid genomen van Els de Leeuw. Els 
heeft ongeveer 20 jaar De Schakel mede mogen presenteren. Tussentijds is ze ook 8 jaar ouderling geweest 
en daardoor gestopt met De Schakel. Na haar ambtsperiode heeft ze het werk voor De Schakel weer 
voortgezet. 
Ze heeft vele uitzendingen mogen presenteren en vele luisteraars opgebeld die, in die maand jarig waren 
geweest, voor een gesprekje en welk lied ze graag wilden horen. Dat werd erg gewaardeerd. 
Els was ook een fijne collega om mee samen te werken, maar er is een tijd van komen en een tijd van gaan, 
de tijd was aangebroken voor Els om te stoppen. 
Op die avond werd er een lied voor Els gedraaid, de titel was: Al de weg leidt mij mijn Heiland, wat 
verlangt mijn ziel dan meer. 
Els heeft als dank voor haar werk een mooi boeket en een waardebon gekregen. 
De Schakel wordt voortgezet door een ander team Leoni Timmereman, Johan Boone, Erwin Staal en 
Armand van de Berge (techniek). 
 



 
 
Lieve mensen,  
Hartelijk dank voor de gelukwensen, mooie kaarten 
en bloemen, die we mochten ontvangen voor onze 50 jarige bruiloft op 30 december. We waren blij verrast. 

Joke en Marijn Verschuure Sinke. 
 
 
 
Lieve mensen,  
Hartelijk dank voor alle mooie bloemen en kaarten die ik heb ontvangen tijdens mijn verblijf in het 
ziekenhuis en daarna bij thuiskomst. 
Het doet goed zoveel hartelijk medeleven te ervaren. 
Nogmaals dank. Saar Bom 
 
 
 
In de verkondiging op woensdag 25 november citeerde ds. van de Griend uit een brief van Paulus het 
volgende: "Dankbaarheid maakt iemand sterk". 
Direct nadat de ziekte zich bij Marian openbaarde, is er een stroom van kaartjes, telefoontjes, bloemen en 
andere vormen van medeleven uit de gemeente onze kant opgekomen. 
Wij werden daardoor blij verrast en wat zijn wij daarvan onder de indruk. Die steun, tijdens haar ziekte en 
ook nu nog na haar overlijden, heeft ons veel goed gedaan. 
Verwerken en het verlies een plekje geven zijn woorden die worden gebruikt, maar het is vooral onze 
dankbaarheid en jullie steun die ons zullen helpen om langzaam te wennen aan de leegte die Marian 
achterlaat.  
Namens kinderen en kleinkind  Cor Dek	  



 
 
 

 
  



 
 
 
Gemeenteleden die elders in een verzorgingshuis verblijven 
Mw. J.C. v.d. Endt-Sinke, Pomona, Groenewoud 3, 4421 BM Kapelle 
Mw. W. Gebraad, Pomona, Groenewoud 3, 4421 BM Kapelle 
Mw. J.C. Hamelink-de Koeijer, Kruisbesstr. 67, 4413DB Krabbendijke 
Mw. J. Hogenstijn, Maartenbroersweg 42, K 3, 4417 BL Hansweert 
Mw. M.A.J. Hollebrandse-Huissen, Hof Cruninghe, Langeviele 41-43, 

4416 CE Kruiningen 
Mw. E. Verwijs-Bom, Egelantierstraat 52 4431 EP ’s Gravenpolder 
Mw. J.J.J. Verwijs-v/d Endt, ’s H. Hendrikskinderenstr. 40, 4461BW Goes 
 



Namen en adressen 
Predikant: ds. Willem van de Griend, Langeville 65, 4401GM  Yerseke 
Tel. 0113 571336, e-mail: wjvdgriend@zeelandnet.nl 
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