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Het Jaarboekje van de Dorpskerk 
Colijnsplaat geeft u informatie over het 
jaarprogramma, de kerkgemeente en 
verwante organisaties. Zo brengen wij u op 
de hoogte van de activiteiten in het 
komende seizoen. Wij hopen natuurlijk dat 
er iets bij is wat uw interesse heeft.  
 
Plannen worden vaak gaandeweg het seizoen geboren. Zijn er 
wijzigingen of nieuwe activiteiten dan vindt u die in het kerkblad, 
de website of het gele krantje dat huis aan huis wordt bezorgd.  
 
Hebt u wensen, ideeën of suggesties, laat het ons weten via 
info@dorpskerkcolijnsplaat.nl U kunt natuurlijk ook een van de 
kerkenraadsleden zelf aanspreken of een van hen telefonisch 
bereiken. De gegevens vindt u onder het hoofdje contacten op de 
laatste pagina’s van dit boekje. 
 
Website: www.dorpskerkcolijnsplaat.nl 
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WIE ZIJN WIJ  
Een open en warme kerk met een missie. Een dienende kerk die 
te midden van de hele gemeenschap staat, een kerk die net iets 
meer doet, een kerk die aanwezig is. Bij het beeldmerk van de 
kerk staan de symbolen geloof, hoop en liefde. De kerk moet een 
plek zijn die mensen enthousiast maakt. 
 
GESCHIEDENIS 
In 1530 is Noord-Beveland tijdens een zware storm verdronken. 
Aan het einde van de 16e eeuw werd een begin gemaakt met de 
herbedijking. De eerste en grootste bedijking van het eiland was 
de Oud Noord-Bevelandpolder. In dit nieuw gewonnen land 
werden destijds Colijnsplaat en Kats gesticht met Colijnsplaat als 
het kerkelijk en bestuurlijke centrum. De eerste inwoners van de 
polder kwamen overal vandaan. Het waren wederdopers, 
paapsgezinden, sectaristen, ongelovigen en gereformeerden. Het 
aantal protestanten was niet groot. Toch werd al op 23 mei 1599 
in het Herenhuys de eerste gereformeerde predicatie gehouden. 
Voorganger was ds. Adriaen Sebastiaenszn. uit Nieuwerkerk op 
Duiveland. In juni 1599 benoemde de Classis Eduard Booms tot 
predikant van Noord-Beveland. 25 jaar diende hij de gemeente. 
 
Voor of in 1607 werd in Colijnsplaat een kerk voor de protestantse 
eredienst gebouwd die een functie had voor de hele polder. Het 
aantal kerkleden was toen nog gering. In de eerste helft van de 
17e eeuw groeide de gemeenschap. In 1612 ontving de classis 
Walcheren, waartoe Colijnsplaat sinds 1602 behoorde, een brief 
waarin men om geld vroeg voor de vergroting van de kerk. In 
1618 en 1675 diende de kerk te worden verbouwd en vergroot uit 
middelen van de Prins, de Staten en de inwoners. In de 18e eeuw 
verkeerde de kerk in een zodanig slechte staat dat een drastische 
restauratie nodig werd.  
 
Kerkgebouw 
De huidige toren is hoogstwaarschijnlijk nog de oorspronkelijke 
die omstreeks 1607 werd gebouwd. Het oude kerkgebouw was 
wellicht het eerste die in Zeeland werd gebouwd voor de 
protestantse eredienst. De preekstoel met klankbord, ook wel 
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hemel genoemd, koperen doopbekkenhouder alsmede de 
koperen lezenaar is van omstreeks 1650. 
 

 
Een oude kaart met Colins pleat en Cats, de kerk van Kortgeen nog in het water. 
 
In 1765 berichten schout en schepenen aan de Nassause 
Domeinraad, die het beheer voerde voor de Heer van Colijnsplaat, 
de Prins van Oranje, dat de kerktoren in slechte staat verkeerde. 
In 1766 werd de kap afgebroken maar waren geen fondsen 
voorhanden om het herstel te betalen. Hare Koninklijke Hoogheyd 
Mevrouw de Princesse douairière van Orange en Nassau stelde £ 
100 vlaams ter beschikking. De Domeinraad had besloten dat de 
Rentmeester Jacob Nebbens een plan met kostenraming moest 
laten maken voor de vergroting van de kerk en de restauratie van 
de school. Daarnaast moest hij bezien hoe dit gefinancierd kon 
worden. In 1767 liet Nebbens aan de Domeinraad weten dat er 
niet “jaerlikx voor de sitplaatzen in de kerk betaelt word”. Deze 
gelden werden echter sinds lang door de diaconie in ontvangst 
genomen. Op welke gronden kon Nebbens niet meer achterhalen. 
Er was nog niet genoeg geld en Nebbens adviseerde de 
Domeinraad dan ook de Prins, ambachtsheer van Colijnsplaat, te 
verzoeken een som geld ter beschikking te stellen. Hij 
presenteerde ook een plattegrond van de kerk, Heerenhuys, 
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consistorie en school met een schrijven van de “baezen” Jan 
Haringman en Willem Slimmen. Hierin stond hoe de staat van de 
gebouwen was en de restauratie noodzakelijk werd daar “de 
school gevearlik is en de kerk zodanigh doorlekt dat het onder de 
Godsdienst regende, een ganse beweginge maekt om sigh van 
onder de doorlekkingh te retireren”. 
 
Uiteindelijk werd de bouw aangenomen door J. Haringman, 
timmerman en schepen van Colijnsplaat naar ontwerp van de 
stadsarchitect van Zierikzee, Johannes van Es. Bestek en 
tekeningen zijn gemaakt door Frans Rupingh, timmerman te 
Zierikzee. De stenen werden bij de steenbakker J. Lammers te 
Culemborg voor rekening van de Prins besteld. Er werden volgens 
de kerkrekeningen ongeveer 130.000 stenen gebruikt. 
 
Op 26 april 1769 waren de werkzaamheden zover gevorderd dat 
mevrouw van Noemer de eerste steen kon leggen met een 
daarvoor vervaardigd “kostelijk truweel” waarop de volgende tekst 
was gegraveerd: “De Weledele Mevrouw Dina van Sint Trujen 

Vrouw van de Weledelgeboren Heer 
Pieter van Noemer Medic Doct. En 
Raad der stad Zzee. Met dit Zilver 
Truweel, ley ic den Eerste Steen Der 
Colijnsplaatse Kerk, God hoed ze 
voor Geween! Dat nimmer druk of 
ramp dit Kerkgebouw benouwe, 
Maar dat Jehova’s Knegt hier Sions 
Tempel bouwe!” 
 
Het duurde tot najaar 1769 dat de 
kerk klaar was en 12 november werd 
er voor het eerst gepreekt. In 1772 
werd aan de oostgevel een galerij 
voor uitbreiding van het aantal 
zitplaatsen gebouwd. Ontleend aan: 
Bulletin nr. 27 (oktober 1991) van de 
Stichting Oude Zeeuwse Kerken.  
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Orgel 
Algemeen werd 
aangenomen dat 
het een orgel 
betrof van de 
firma Nöhren uit 
Roermond. 
Onderzoek door 
drs. M. den Os 
heeft echter 
uitgewezen dat 
het een orgel 
van de hand van 
Jan Proper 
(1853-1922) is, orgelbouwer op het grensvlak van ambachtelijk en 
industrieel. Het werd gebouwd in opdracht van A.S.J. Dekker te 
Goes die het te Colijnsplaat plaatste. Het instrument toont wat 
betreft het binnenwerk sterke overeenkomsten met het Proper-
orgel uit 1904 in De Ark te Hoedekenskerke. Op 20 september 
1903 werd het Proper-orgel in gebruik genomen. In 1988 wordt 
het gerestaureerd door de firma A. Nijsse & Zonen uit Oud-
Sabbinge thans te Wolphaartsdijk. 
 
De Thuishaven 
Achter de kerk werd zomer 2010 een nieuwe ontmoetingsruimte 
gebouwd die een directe verbinding heeft met de kerk. De 
Dorpskerk is voortaan zowel geschikt voor de diensten als voor 
concerten en andere bijeenkomsten. De banken in het midden zijn  
vervangen door stoelen en er kwam een nieuwe tegelvloer. 
Hierdoor is de akoestiek verbeterd. De Burgemeester van Noord-
Beveland, de heer H. Van Kooten, heeft op 20 november 2010 de 
vernieuwde dorpskerk van Colijnsplaat in gebruik genomen. 
 
Predikant 
In onze gemeente is sinds januari 2006 ds. A. (Arie) Spaans de 
predikant. Hij werd te Scheveningen in een vissersgezin geboren. 
Na het gymnasium heeft hij, uit belangstelling voor geloof en kerk 
en met het doel predikant te worden, in Leiden theologie 
gestudeerd. Binnen het gezin was het geloof een belangrijk 
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gespreksthema dat inspireerde tot verdieping. Na zijn studie heeft 
hij als vicaris (hulppredikant) ervaring met het kerkenwerk 
opgedaan in Katwijk. Daarna werd hij in 1986 beroepen te 
Westkapelle op Walcheren. Vanuit deze Hervormde Gemeente 
heeft hij meegewerkt aan het Samen-op-Weg proces en is 
betrokken geraakt bij het zendingswerk.  
 
Veel mensen in onze samenleving verlangen naar geluk, vrijheid 
en liefdevolle relaties. Ze voelen zich echter nogal eens 
ongelukkig door een gevoel van onbehagen en zinloosheid, 
voelen zich onvrij omdat ze aan zoveel eisen moeten voldoen en 
eenzaam met de vraag “wie geeft er nou echt om mij?”  
 
In een uithoek van het grote Romeinse Rijk inspireerde Jezus van 
Nazareth vrienden, kennissen en andere toehoorders. Hij leerde 
hen waar geluk te vinden is, vrijheid betekent dat je innerlijk niet 
vastzit aan de machten van deze wereld maar moed kunt hebben 
eigen keuzes te maken. Dat naastenliefde de weg is naar het 
opbouwen van relaties die verrijkend zijn voor anderen en jezelf, 
door open te staan voor een ander. Hij heeft dat laten zien met 
zijn eigen leefwijze en daden, het volgehouden, zelfs toen dat zijn  
leven kostte. 

 
Inmiddels zijn de woorden 
van Jezus voor velen ver 
weg komen te staan. 
Wonderlijk is dat wat zijn 
leerlingen opgeschreven 
hebben zoveel raakt van 
onze dagelijkse zorgen. Door 
lezen en leren zien we hier 
veel van. Het doet goed. 
 
Toentertijd kwam in de 
joodse gemeenschap een 
beweging op gang die onder 
de indruk raakte van Jezus 

en hem als hun leermeester zag. Deze leerlingen werden later 
christenen genoemd. Een beweging die zich heeft verspreid over 
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de wereld. Met vallen en opstaan proberen we de 
rechtvaardigheid in praktijk te brengen die Jezus ons voorhoudt. 
We willen zijn lessen graag delen en zo ons steentje bijdragen 
aan het welzijn van mensen. Hen op een bijzondere manier 
inspireren en omringen met geluk, vrijheid en met liefde. 
 
Organist 
Vaste organist is Aart Verhorst, Deltastraat 18. We zoeken een 
plaatsvervangende organist(e).  
 
Noord-Bevelands kerkblad  
U kunt op de hoogte blijven van alle kerkdiensten, activiteiten en 
wetenswaardigheden van onze kerkgemeenschap via het 
eilandelijk kerkblad. Het is een uitgave van de Protestantse 
gemeenten op Noord-Beveland. Het kerkblad verschijnt aan het 
begin van elke maand.  
 
Wilt u zich abonneren of een bijdrage aanleveren, informatie vindt 
u op bladzijde 27 van het jaarboekje. 
 
 
 
 
 
Kerkdiensten Dorpskerk  
 

Havelaarstraat 30, 4486 BC Colijnsplaat  
telefoon 0113 - 695656 
 
Diensten 
Iedere zondagmorgen is er om 10.00 uur een kerkdienst in de 
Dorpskerk. Iedereen is welkom, onze kerk is een gastvrij huis.. In 
de regel wordt de Schriftlezing gedaan door een gemeentelid 
(lector). Muzikale begeleiding wordt verzorgd door de vaste 
organist Aart Verhorst. Meeluisteren? Ga naar 
www.dorpskerkcolijnsplaat.nl en kijk onder: kerkdienst luisteren. 
Ook is het mogelijk in te loggen op www.kerkdienstgemist.nl  en 
rechtstreeks naar de gewenste kerk toe te gaan en daar de datum 
van de dienst die je wil beluisteren aan te klikken. 
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Kindernevendienst 
Tijdens de zondagmorgendienst wordt er in ons kerkgebouw 
kindernevendienst aangeboden voor kinderen van 4 tot 12 jaar. 
De kinderen gaan voor de schriftlezing weg en komen na de 
overdenking weer terug in de kerk. In de consistorie vertellen we 
de kinderen een Bijbelverhaal op hun niveau. De kinderen maken 
aan de hand hiervan een tekening, plakwerk of puzzel, we voeren 
een gesprek of spelen een spel. Contact: Margreet Houterman 
telefoon 0113 - 695300, margreethouterman@gmail.com 
 

Crèche 
Op verzoek kan er kinderopvang zijn tijdens de kerkdiensten. 
Contactpersoon: Margreet Houterman, zie hiervoor. 
 
Kerkauto  
Wanneer u niet in staat bent zelfstandig naar de kerk te komen 
kan er voor vervoer worden gezorgd. Voor informatie zie het 
Noord-Bevelands Kerkblad. info@dorpskerkcolijnsplaat.nl  
Contactpersoon kerkauto: Adri Karman, telefoon 0113 - 695862 
 

Collectebonnen 
Deze kunnen worden aangeschaft bij de heer Van Houwelingen, 
West Kerkstraat 24. Telefoon: 0113 - 695425 
 
Beamerdienst 
Verzorgen en samenstellen van de presentatie van teksten en 
liederen tijdens de dienst en het bedienen van de laptop. 
Contactpersoon: Kees van Gilst. Telefoon: 0113 - 695242  
 

 



 11

Kalender 2016 Bijzondere diensten, vieringen en activiteiten  
 

                                                                                                  
2017 

 
 
Koffie na de kerk 
Minstens eens per maand wordt er na de dienst in de Thuishaven 
koffie en thee geschonken. Onze gemeente wil een plaats van 
ontmoeting tussen mensen zijn. Misschien een ongedwongen 
plaats voor verdieping en het delen van ervaringen. 

10 sept. 16.00 uur  Barbecue op binnenplein 
11 sept.  10.00 uur Startzondag 
16 okt. 10.00 uur Avondmaal 
06 nov. 10.00 uur Zendingsdienst m.m.v. koor de Vlis-singers 
30 okt. 10.00 uur Dienst in Cleijenborch 
20 nov. 10.00 uur Laatste zondag van het kerkelijk jaar. Herdenking 

van de gestorvenen 
23 nov. 19.00 uur Dankdag en Gemeenteavond 
27 nov. 10.00 uur 1e Zondag van Advent 
17 dec. 10.00 uur Kerstmarkt bij de Dorpskerk en de Thuishaven 
   
24 dec. 21.00 uur Kerstnachtviering m.m.v. Harpe Davids 
25 dec. 10.00 uur Kerstmorgendienst m.m.v.  Brassband Wilhelmina 
31 dec. 19.00 uur Oudejaarsdienst  

01 jan.  11.15 uur Nieuwjaarsontmoeting  
15 jan. 10.00 uur Avondmaal 
05 febr. 10.00 uur Zondag voor het werelddiaconaat 
05 mrt. 10.00 uur 1e Zondag van de veertigdagentijd 
12 mrt. 10.00 uur Biddagdienst  
09 april 10.00 uur Palmzondag / Begin van de Stille Week 
14 april 19.00 uur Goede Vrijdag, Heilig Avondmaal 
16 april 10.00 uur 1e Paasdag 
.. mei 10.00 uur Dienst in Cleijenborch 
25 mei 10.00 uur Hemelvaartsdag 
04 juni 10.00 uur 1e Pinksterdag 
18 juni 10.00 uur Avondmaal 
   
.. juli 19.00 uur  Boerderijkerkdienst 
10 sept. 10.00 uur Startdienst 
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Startzondag 
Ieder jaar in september wordt na de zomervakanties met een 
bijzondere dienst het kerkelijk seizoen begonnen. De laatste jaren 
werkte het koor Harpe Davids hieraan mee. De liturgiecommissie 
en kerkenraad bereiden deze zondag voor en nemen de 
organisatie voor hun rekening. 
 
Inloopochtenden met koffie, tijdens het creatief uurtje 
Iedere twee weken vanaf september tot midden juni 2017 in de 
Thuishaven op woensdagochtend van 9:30 tot 11:00 uur. 
Iedereen is welkom. Een kopje koffie of thee met iets erbij. Met 
gezelligheid onder elkaar, voor een goed gesprek en creatieve 
activiteiten zoals kaarten maken.  
 
Contactpersoon: Nicoline Nagtegaal, Ribesstraat 4,  
telefoon: 0113 - 695908 E-mail: nnagtegaal@zeelandnet.nl 
 
Bijbelgespreksgroep 
Eens per maand op maandag om 13.45 uur in de consistorie. 
Contactpersoon: Anneke Brouwer, De Hoge Weie 8, 
Telefoon: 0113 - 695539 E-mail: abrouwer8@zeelandnet.nl 
 
Gespreksgroep 
Eens per maand op een in overleg gekozen avond komen zij 
samen bij een van de deelnemers thuis. Actuele gespreksthema’s 
worden gezamenlijk gekozen en kunnen leiden tot een openbare 
themabijeenkomst op zondagmiddag in de Thuishaven. 
Contactpersoon: Margreet Houterman 
telefoon 0113 - 695300, margreethouterman@gmail.com 
 
Stiltemeditatie 
Eens in de maand wordt ´s avonds de Dorpskerk opengesteld 
voor een halfuurtje bezinning en overdenking. Dit is van 19.00 uur 
tot 19.30 uur. Soms wordt er wat rustgevende muziek ten gehore 
gebracht, en er is gelegenheid om een kaarsje (waxinelichtje) aan 
te steken. Voor wie dat wil is er ook de mogelijkheid om na te 
praten, met anderen of met ds. Spaans persoonlijk. De 
eerstvolgende keer staat gepland voor woensdag 14 september, 
daarna wordt steeds de volgende keert afgesproken. 
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Zet een stap 
 
Elke maand wordt er een wandeling van ongeveer vier kilometer 
georganiseerd in een van de Noord-Bevelandse dorpen. De 
deelnemers krijgen daarbij een Bijbeltekst mee om onderweg over 
na te denken: eerst alleen, na een eerste rustmoment samen met 
een ander, en na de tweede pauze desgewenst met anderen. Na 
afloop keren we terug naar het startpunt, waar we onder het genot 
van koffie of thee nog wat bij kunnen praten. De afgesproken data 
voor de rest van 2016 zijn: 15 september, 20 oktober, 17 
november en 15 december. Aanmelding vooraf is niet nodig. 
 
De Thuishaven 
 
Te huur voor vele activiteiten, verjaardagen, recepties en 
exposities. Ook voor begrafenis- en herdenkingsbijeenkomsten. 
Contactpersoon: Bram Karman, mail: kar@zeelandnet.nl 
Telefoon: telefoon 0113-695606, en 06 - 22488413 
 
Contactpersoon exposities in de Thuishaven: Ko Marinissen en/of 
Tonnie Brouwer, telefoon 0113 - 695970,  
E-mail: jacmarini@zeelandnet.nl  
 
Informeer naar de overige voorwaarden en mogelijkheden.  
 
In combinatie met het gebruik van de kerk een mooie locatie. Met 
succes werden concerten van het TY Kamerorkest en Rotterdam 
Chamber Ensemble tijdens de Barbara Haringman concertserie 
georganiseerd. De akoestiek bleek heel goed. Inlichtingen over 
het gebruik van de kerk bij Bram Karman. Telefoon: 06 22488413 
 
Bij begrafenis- en herdenkingsbijeenkomsten kan de Thuishaven 
in combinatie met kerk benut worden voor het afscheid nemen en  
condoleance. Indien gewenst kunnen de bijeenkomsten live via 
internet wereldwijd beluisterd worden. Er is in overleg   
gelegenheid voor het opbaren van overledenen en het bezoek 
hiervan is voor familie van de overledene te allen tijde mogelijk 
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Tarieven Thuishaven per dagdeel ingaande voorjaar 2015 
 
Kosten per dagdeel Thuishaven - leden - cultuur  
Thuishaven  1 € 40,-- commercieel 

gebruik 
in overleg 

Grote zaal (kerk) 1 € 80,-- 
Beide 1 € 100,-- 
   
Thuishaven   > 1 In overleg commercieel 

gebruik 
in overleg 

Grote zaal (kerk)  > 1 In overleg 
Beide  > 1 In overleg 

  
Concerten - Cultuur 
Dorpskerk en de 
Thuishaven    
Consumpties 

1 
 > 4 

€ 100,-- 
In overleg 
 
In overleg 

commercieel 
gebruik 
in overleg 

Uitvaarten - huwelijken  
kerk  

 €100,--   voor niet leden 
Voor leden geen kosten 

Koster  €50,--       
voor leden en niet leden  

Organist  €50,--       
voor leden en niet leden 

Predikant  €118,--  voor niet leden  
voor leden geen kosten 

Thuishaven uitvaarten  € 40,--   (2x koffie met 1x cake € 
4,50 per persoon) 
voor leden en niet leden 

.   
 
Cleijenborch  
Avondmaalsdiensten 3 x per jaar op zondagmiddag en 1 x op 
Goede Vrijdagmiddag. Dinsdagmiddagbijeenkomsten om 14.00 
uur in het restaurant. 1e dinsdag van de maand: Middagwijding, 
en vervolgens samenkomsten, Bijbelbesprekingen en 
zangmiddagen geestelijke liederen. 
 
De Boerderijkerkdienst wordt georganiseerd in samenwerking met 
de ZLTO, op één van de boerenbedrijven op ons eiland (om 19.00 
uur). U kunt dan tevens kennis maken met het bedrijf.  
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Kerkenraad 
Vergaderingen maandelijks op maandag- of woensdagavond. 
Contactpersoon: Ko Marinissen, telefoon 0113 - 695970,  
E-mail: jacmarini@zeelandnet.nl  
 
Classis / Regio 
De Protestantse Gemeenten van Noord- en Zuid Beveland 
ontmoeten elkaar regelmatig in de Vredeskerk te Goes. 
Afgevaardigden namens onze gemeente zijn: Jannie Huige en ds. 
Spaans.  
 
Bestuurlijk behoort de provincie Zeeland vanaf 2017 tot de Regio 
Zuid-West Nederland. 
 
Eilandelijk overleg 
Moderaminavergaderingen op donderdagavond roulerend in de 
kerken op het eiland (3 à 4x per jaar). Afgevaardigden namens 
onze gemeente zijn Bram Karman, Janny Huige en ds. Spaans. 
Contactpersoon: Marion Goedhart,   
E-mail: mgoedhart@zeelandnet.nl 
 
JEUGD                       
Ons Eilandelijk Jeugdwerk (OEJ)  
De laatste jaren worden activiteiten voor jongeren georganiseerd 
vanuit de Protestantse Gemeenten van Noord-Beveland. Deze 
spitsen zich toe op eilandelijke jeugddiensten en b.v. Sirkelslag, 
samenwerking met Atlantic Bridge in Kruiningen en Your Story, 
een game-app die je op je mobiel kunt spelen.  
 

Atlantic Bridge is an international 
Christian youth organization with a 
vision of building bridges in Europe 
and North America to develop ongoing 
local youth work. Our mission is to 
mobilize, train, support and send out 
young people to build bridges of 

friendship, faith and understanding; and to break down walls of 
prejudice, ignorance and indifference. www.atlanticbridge.org  
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Contactpersonen OEJ: Margreet Houterman en ds. Spaans 
Voorzitter OEJ en contactadres: Maarten van Lobberegt. 
Telefoon: 06 - 46046267, mlobberegt@zeelandnet.nl 
 
Spelletjes en knutselmiddag 
Jaarlijks wordt er in de voorjaarsvakantie voor kinderen van de 
basisschool een middag met activiteiten georganiseerd. Het gaat 
om de gezelligheid, verhalen, spelletjes en knutselen.  
Contactpersoon: Margreet Houterman. 
Telefoon: 0113 - 695300, margreethouterman@gmail.com 
 
Godsdienstonderwijs Openbare school. 
Onder leiding van mevrouw Jellie Visscher wordt er op 
dinsdagmiddag les gegeven in christendom en andere religies. Dit 
gebeurt onder inhoudelijke verantwoordelijkheid van onze 
gemeente. Jaarlijks brengt groep 8 een bezoekje aan de 
Dorpskerk en wordt daar ontvangen door de koster en dominee. 
 
Catechisatie 
Omdat dit niet meer in onze gemeente gegeven wordt is er de 
mogelijkheid voor kinderen hieraan deel te nemen in onze 
buurgemeenten op Noord-Beveland. Informatie: Ds. Spaans. 
 
Belijdeniscatechisatie 
Wanneer daar behoefte voor blijkt dan kan dit individueel of 
groepsgewijs aangeboden worden. Informatie: Ds. Spaans. 
 
Actie Schoenendoos 
Ieder najaar worden er door kinderen schoenendozen gevuld met 
geschenken. Met een schoenendoos laten we zien aan kinderen 
in weeshuizen, vluchtelingenkampen en sloppenwijken dat we aan 
hen denken. Doe mee en maak andere kinderen blij met een 
prachtig cadeau! Naast een schoenendoos krijgen de kinderen 
ook een boekje met Bijbelverhalen. Dit jaar gaan de 
schoenendozen naar kinderen in: Armenië, Roemenië, Sierra 
Leone, Togo, Costa Rica en India. Actie4Kids is een project van 
Stichting De Samaritaan, een internationale, interkerkelijke 
organisatie met als doel het delen van Gods liefde en de 
boodschap van Jezus Christus. Contactpersoon: Joke Jobse, De 
Hoge Weie 7. Telefoon 0113 - 695411 E-Mail: hjjobse@telfort.nl 
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Jongeren4Jongeren  
In de afgelopen jaren is er vanuit 
Jongeren4Jongeren vooral veel belangstelling 
geweest voor de vakantieplannen in Oekraïne. In 
de zomer van 2016 is een groep Oekraïense 
kinderen te gast geweest in Buitencentrum Veere 
in de blokhutten aan het Veerse Meer. 

 
 
Om geld bijeen te 
brengen voor het 
uitvoeren van de 
verschillende  
projecten bedenkt 
Jongeren4Jongeren 
steeds leuke acties. 
Vindt je het leuk om (af 
en toe) mee te doen?  
 
Kijk op: 
 
www.Jongeren4Jongeren.com  voor meer informatie of neem 
contact op met een van de bestuursleden die je kunt vinden op de 
website. Secretaris: Karin Leendertse.  
E-mail: jongeren4jongeren@gmail.com 
 
Stichting Lumahelpt 
De diaconie ondersteund dit project in Zuid Afrika. Het bouwen 
van een 3e school waar onderwijs en voedselvoorziening voor 
kinderen van levensbelang is. Het is een samenwerkingsproject 
met de plaatselijke NG-kerk daar en onder toezicht van Wilde 
Ganzen. Info www.lumahelpt.nl 
 
TOERUSTING, KRINGEN, COMMISSIES ENZ. 
 
Bijbelgespreksgroep 
Kom! Ga mee op reis, een pelgrimsreis door de bijbel. Op reis doe 
je nieuwe ontdekkingen. Kom mee en deel je ervaringen, met 
uiteindelijk een verrijking op je levenspad. Eén keer in de maand 
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komt op maandagmiddag om 13.45 uur de gespreksgroep bij 
elkaar. Contactpersoon: Anneke Brouwer, De Hoge Weie 8.  
Telefoon: 0113 - 695539 E-mail: abrouwer8@zeelandnet.nl 
 
Gebedsmoment 
Voor de gemeente en voor persoonlijke pastorale zorg bidden zij 
acht maal per jaar samen in de consistorie. Info: hiervoor. 
 
Gespreksgroep 
Eens per maand op een in overleg gekozen avond komen zij 
samen bij een van de deelnemers thuis. Op ongedwongen en 
informele manier worden actuele gespreksthema’s gezamenlijk 
gekozen en besproken. De onderwerpen worden vanuit een 
christelijke zienswijze benaderd om zo van elkaar te leren en 
inzichten te delen en te verdiepen. Deze gesprekken kunnen 
leiden tot een openbare themabijeenkomst met gezamenlijke 
maaltijd op zondagmiddag in De Thuishaven. 
Contactpersoon: Margreet Houterman 
telefoon 0113 - 695300, margreethouterman@gmail.com 
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Een weekend of bezoek naar een klooster    
Een bezoek aan een klooster is heel verrijkend. Gewoon om eens 
te ervaren wat het kloosterleven is, te verdiepen en de stilte te 
beleven. Afgelopen jaren vond het een aantal maal plaats vanuit 
onze buurgemeente. Zij bezochten de Norbertijnen in Heeswijk-
Dinther. Het was daar prima, maar een ander klooster lijkt ook 
interessant. Mocht u interesse hebben om hieraan deel te nemen, 
dan willen wij dit graag organiseren.  
 
Inlichtingen: Hendrikjan Hoffman, telefoon: 06 - 22450325  
E-mail: hj@hoffman.nl 
 
Commissies 
Zendingscommissie 
Ons werk bestaat uit ondersteuning van projecten in projecten in 
Pakistan. Deze zijn gekozen door de classicale ZWO-commissie. 
Wij organiseren jaarlijks een zendingsdienst in het najaar. Zending 
kan ver van huis en in onze eigen omgeving plaatsvinden. We 
vragen een gastspreker hierover te vertellen en ons mee te 
nemen in zijn werk.  
 
Contactpersoon: Ds. A. (Arie) Spaans, telefoon 0113 - 696611,  
E-mail: ariespaans@zeelandnet.nl 
 
Liturgiecommissie  
Enkele malen per jaar komt deze groep bijeen met name om 
bijzondere diensten voor te bereiden. Tot hun taak behoort 
bijvoorbeeld de startdienst, de jaarlijkse gedachtenisdienst voor 
de overledenen die in november plaatsvindt, de Kerstvieringen en 
de Paasdienst. Zij kan (gevraagd en ongevraagd) de kerkenraad 
adviseren over de vormgeving van de liturgie in de kerkdiensten.  
Contactpersoon: Ds. A. (Arie) Spaans, telefoon 0113 - 696611,  
E-mail: ariespaans@zeelandnet.nl 
 
Commissie van beheer 
De commissie adviseert de kerkenraad op de terreinen van 
financiën, gebruik en onderhoud van de gebouwen. In overleg met  
en onder goedkeuring van de kerkenraad voert zij klein onderhoud 
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uit en begeleidt zij het grote onderhoud en reparaties. Het 
dagelijkse onderhoud wordt door hen op eigen initiatief gedaan. 
 
De commissie organiseert activiteiten ten behoeve van de 
bekostiging van het onderhoud en reparaties van de gebouwen. 
Contactpersoon: Wout van Houwelingen, telefoon 0113 - 695425. 
 
Kerkenraad 
De kerkenraad geeft leiding aan de gemeente en wordt gevormd 
door de ambtsdragers. Dit zijn door de gemeente gekozen 
vrijwilligers. Met het oog op de vervulling van de door de 
kerkenraad te verrichten taken stelt de kerkenraad het aantal 
ambtsdragers vast.  
 
In de kerkenraad dienen alle ambten aanwezig te zijn, met 
minimaal de volgende bezetting: de predikant en ten minste twee 
ouderlingen die niet ook kerkrentmeester zijn (zij voeren het 
opzicht over de gemeente); twee ouderlingen die ook kerkrent-
meester zijn (zij dragen het beheer over financiën en goederen) 
en drie diakenen. Diakenen zetten zich in zodat iedereen mee kan 
doen in de samenleving. Zij zijn de handen en voeten van de kerk. 
Diakenen signaleren problemen, bieden praktische en financiële 
hulp en kaarten onrecht aan. Dat doen ze samen met gemeente-
leden en met de mensen die ondersteuning nodig hebben. 
 
EILANDELIJKE SAMENWERKING  
De afgelopen 10 jaar is in 
toenemende mate 
samenwerking ontstaan 
tussen de toen nog 4 
protestantse gemeenten 
op Noord-Beveland. 
Conform het landelijk 
beleid van de PKN is 
besloten om een 
samenwerkingsverband 
te vormen tussen de 
huidige 3 gemeenten.  
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Er vindt overleg plaats tussen de moderamina, colleges van 
kerkrentmeesters, diaconieën en zendings-/ZWO-commissies. 

Inmiddels worden in samenwerking verschillende regionale 
activiteiten georganiseerd. Te noemen zijn: 
 
- avondgebeden in de Advents- en 40-dagentijd 
- paaswakeviering  
- boerderijkerkdienst (in de zomer) 
- uitvoeren van (jeugd-) musicals met bijbelse thema’s 
- thema-avonden met kerkenraden en/of gemeenteleden 
- festival of lessons and carols (rondom Kerst) 
- Bijbelse wandelingen  

Maandelijks wordt een regionale activiteitenkalender uitgebracht 
waar alle activiteiten van de 3 gemeenten worden vermeld. Door 
iedereen kan aan deze activiteiten worden deelgenomen.   

 Activiteiten 
Markten 
Drie of vier keer per jaar worden markten georganiseerd op het 
kerkplein bij De Thuishaven. Rond Pasen wordt een markt 
gehouden waar paasstukjes worden verkocht en koffie wordt 
gedronken met eigengemaakte taart enz. Daarnaast is er in april 
of begin mei een plantenmarkt. 
 
Vervolgens een Zomermarkt tijdens de braderie. De opbrengst 
van deze 3 markten is voor de instandhouding van de 
monumentale kerk. 
 
In december wordt tijdens de Kerstmarkt zelf gemaakte 
kerststukjes verkocht. De opbrengst hiervan is voor een goed 
doel. 
 
De Kerstviering op het plein naast de Thuishaven is een begrip. 
De rommelmarktspullen voor deze markten worden gedurende het 
gehele jaar verzameld. Ook b.v. brillen, zonnebrillen, gebruikte 
postzegels, pennen, viltstiften en cartridges. Afleveren in de 
mandjes in de kerk of bij Ko thuis.  
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Kerstmarkt - Contactpersoon: Ko Marinissen, Oost Kerkstraat 8. 
Telefoon: 0113 - 695970. E-mail:  jacmarini@zeelandnet.nl 
 
 
 

Ondersteuning Stichting Romania vrijwilligers  
De overkoepelende stichting heeft ten doel: het verlenen van hulp 
(zowel geestelijk als materieel) aan de bevolking van Roemenië, 
zonder aanzien van ras, religie of politieke achtergronden. 
De Stichting de Romania Vrijwilligers wil deze mensen graag 
helpen een beter bestaan te leiden. Dit proberen wij op 
verschillende manieren. Het belangrijkste is verzorgen van 
transporten van de goederen naar Roemenië en de distributie van 
de goederen onder de bevolking ter plaatse. Website: www.sdrv.nl 
Plaatselijk contactadres: Oost Zeedijk 6a, 4486 PN Colijnsplaat. 
Informatie bij: Tonnie Brouwer, telefoon: 0113 - 695648  
E-mail:  jabrouwer@zeelandnet.nl 
 
Kerkopenstelling en exposities 
 
Tijdens de 
zomermaanden en 
in september op 
monumentendag is 
de Dorpskerk 
geopend voor 
belangstellenden. Er 
worden exposities 
over wisselende 
(locale) thema’s 
georganiseerd en zo 
mogelijk kan 
orgelspel worden 
beluisterd. Er is 
informatie 
beschikbaar over de 
historie van het 
kerkgebouw. De 
laatste jaren werden tentoonstellingen georganiseerd van 
historische kleding en klederdrachten, doopjurken en quilts. In de 
Thuishaven worden gelijktijdig schilderijen geëxposeerd.  
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ANDERE ACTIVITEITEN 
Koor Harpe Davids 
Het koor, onder de enthousiaste leiding van dirigent Willy Feijtel-
Bout, treedt op in (bijzondere) erediensten. Medewerking aan 
concerten hoort ook bij de activiteiten. In een gezellige sfeer 
repeteren zij elke dinsdagavond vanaf 19.30 in Wissenkerke. 
Vindt u het ook fijn om met anderen te zingen? Kom dan eens met 
vrienden of vriendinnen samen naar één van onze 
repetitieavonden en zing gezellig mee. De muziek kenmerkt zich 
door sterk afwisselende genres: up-tempo gospelnummers, 
traditionele en eigentijdse kerkmuziek, zowel Nederlands- als 
Engelstalig en a-capella (onbegeleide koorzang).  
 

 
 
Zie: www.harpedavidscolijnsplaat.nl 
Contactadres: secretaris mevrouw R. (Ria) Geene, Beatrixstraat 
41, 4486 AE Colijnsplaat Telefoon: 0113 - 695718 
 
Koffiedrinken na de kerkdienst  
 

Minstens eens per maand, 
gewoonlijk de eerste zondag, is er 
vanaf circa 11.15 uur een gezellige 
bijeenkomst in de Thuishaven. 
Iedereen is welkom. Wie even een 
kop koffie wil drinken, een praatje 
wil maken, of gewoon voor de 
gezelligheid, is van harte welkom!  
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Amnesty International 
Tijdens het creatief koffie-uurtje worden brieven geschreven. Deze 
brieven zijn nog steeds de belangrijkste activiteit van Amnesty 
International om autoriteiten ertoe te bewegen mensen, die 
volgens Amnesty onterecht gevangen worden gehouden, vrij te 
laten, of gevangenen die geen 
eerlijk proces krijgen wel een 
eerlijk proces te geven of andere 
gevallen aan de kaak te stellen.  
Politieke moorden of 
verdwijningen zijn ook 
voorkomende redenen. De 
brieven hebben ook nog een 
tweede belangrijke functie: Door 
een brievenactie krijgen 
gevangenen vaak een betere 
behandeling wanneer zij 
hierdoor in de belangstelling 
komen. 
 
Contactpersoon: Nicoline 
Nagtegaal, Ribesstraat 4,  
telefoon: 0113 - 695908            E-mail: nnagtegaal@zeelandnet.nl 
 
 
Dorcas voedselactie 
Een maal per jaar op een zaterdag in november organiseren de 
gezamenlijke diaconien van de protestantse gemeenten op 
Noord-Beveland een voedsel inzameling voor Oost-Europa en 
Afrika. In Colijnsplaat vindt deze actie plaats in de SPAR.  
Contactpersoon: Jaap Trimpe, Voorstraat 32. Telefoon:  
0113 - 695 494 
 
KLEDINGBANK ZEELAND...    wat is dat ? 
Stichting Kledingbank Zeeland is een non-profit organisatie die 
gratis kleding verstrekt aan de mensen die het zelf niet meer 
kunnen betalen. De Kledingbank streeft er naar om hen te 
voorzien van moderne, nieuwe of zo-goed-als-nieuwe kleding. 
Sinds de start in juni 2012 heeft de kledingbank al meer dan 2700 
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klanten ontvangen. Dit aantal groeit elke week. Het werk van de 
Kledingbank wordt draaiend gehouden door het toegewijde werk 
van ongeveer 60 vrijwilligers. 
 
Doelstelling van de kledingbank: 
De stichting Kledingbank Zeeland wil beschikbaar zijn voor alle 
armen in de maatschappij, ongeacht nationaliteit, politieke 
overtuiging of religie. De doelstellingen van de stichting zijn als 
volgt: 
*Bestrijden van armoede door invulling van basisbehoefte kleding 
*Bestrijding van armoede door te investeren in de doelgroep 
*Voorkomen dat restpartijen kleding en schoeisel vernietigd 
worden 
*Verstrekken van gratis kleding, schoeisel en 
verzorgingsproducten aan mensen uit de doelgroep stille armoede 
en werkende armoede, die in het bezit zijn van een verwijzing van 
een erkende hulpverlener. 
 
De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door 
vanuit een christelijke motivatie om te zien naar de medemens en 
barmhartigheid te bewijzen. Dit alles in navolging van Jezus 
Christus, die ons oproept tot naastenliefde en het zorgen voor de 
armen/elkaar. 
 
Contactpersoon voor Noord-Beveland; Adri Karman 0113-695862. 
e-mail: adrikarman@zeelandnet.nl 
 
Protestants Christelijke Ouderen Bond PCOB 
Redenen om lid te worden van de PCOB: 
 gemeenschappelijk actief vanuit identiteit en zingeving 
 belangenbehartiging op het gebied van gezondheid, wonen, 

welzijn, financiën, identiteit en vervoer 
 veel landelijke ledenvoordelen 
 ontmoeting, ontspanning en ontwikkeling bij u in de buurt 
 10 keer per jaar het tijdschrift Perspectief in de bus 
Wij organiseren bijeenkomsten van af september t/m mei elke 4e 
donderdag van de maand in dorpshuis Casembroot. 
Secretariaat: Corrie Goudswaard, telefoon 0113 - 372029  
E-mail: kees.goudswaard@hetnet.nl 
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Contactpersoon Colijnsplaat: Janny de Vos, Rozenstraat 5 
Telefoon: 0113 - 695521    Webpage: www.pcob.nl 

Soos voor ouderen Cleijenborch       
Hallo 50+sers. Zin om ook eens te komen kijken of mee te doen 
met onze spelletjes koersbal, rummikuppen, sjoelen, domino, 
bingo of een kaartje leggen? Jullie zijn van harte welkom. We 
komen om de twee weken samen en het kost niets, alleen het 
kopje koffie of thee. 
 
In zorgcentrum Cleijenborch vinden een groot aantal activiteiten 
plaats voor de cliënten, deelnemers aan de dagopvang en de 
Euroleden. De georganiseerde activiteiten worden ondersteund 
door een groep vrijwilligers. De activiteiten vinden meestal plaats 
in het restaurant of op het binnenplein en beginnen doorgaans om 
14.00 uur. 
 
Naast een middagwijding o.l.v., ds. Spaans, ds. den Hertog ds. De 
Lange wordt een samenkomst, een bijbelbespreking of een 
zangmiddag geestelijke liederen gehouden. Deze activiteiten 
vinden plaats op de dinsdagmiddagen. 
 
Op de andere dagen (maandag, woensdag, donderdag en vrijdag) 
kunt u in het zorgcentrum onder meer terecht voor een 
leeskabinet, filmmiddag, verhalen- en poëziemiddag, koersbal, 
spelmiddag, en het zingen van “liedjes uit de oude doos”. Op het  
activiteitenprogramma staat ook een boerenmaaltijd, een mossel- 
of vismaaltijd en een stamppotten buffet, een voorjaarsreis, een 
najaarsreis, een Sinterklaasmiddag, de Kerstviering, de 
Oudejaarsmiddag, Paasfeest middag of andere themamiddagen. 
Kortom eigenlijk te veel om op te noemen. 
 
Regelmatig zijn te gast het filharmonisch- of het seniorenorkest, 
diverse koren, de bejaardensoos Colijnsplaat met een thema 
middag, de welfare met een handwerkmiddag, een line-dance, 
toneel- en een cabaretgroep. Verschillende malen per jaar vinden 
in het zorgcentrum een mode verkoop plaats, verkoop van 
schoenen en onder- en nachtkleding. 
 



 27

Driemaal per week vindt gymnastiek plaats o.l.v., mevrouw 
Annemiek Deusing. (Fysiotherapeut, telefoon 0113 - 600395) 
 
De Euroleden zijn van harte welkom op de woensdagochtend. 
Andere vaste activiteiten zijn de wandeltochten, de wandel- 
rolstoel 3 daagse, een bezoek aan de markt in Goes en bij 
voldoende deelname het zwemmen in Goes. Heeft u zin om als 
Eurolid deel te nemen aan genoemde activiteiten, dan kunt u 
telefonisch contact opnemen met Tannie Siereveld, een van de 
vrijwilligers van Cleijenborch. 
Ouderen die woonachtig zijn in de gemeente Noord-Beveland 
kunnen lid worden van de Euroclub van Stichting Ouderenzorg 
Noord-Beveland en onbeperkt deelnemen aan de activiteiten 
binnen "Cleijenborch" Colijnsplaat. Het Eurolidmaatschap 
bedraagt € 40,-- per jaar.  
 
Wilt u uw bijdrage leveren als vrijwilliger voor de activiteiten, dan 
kunt u dit ook aan mij kenbaar maken. 
 
Contactpersoon: Tannie Siereveld.  
Telefoonnummer 0113 - 695288 of 06 - 13354477. 
 
ADRESSEN EN CONTACTEN 

Postadres  
Protestantse gemeente te Colijnsplaat 
Havelaarstraat 30, 4486 BC Colijnsplaat 
 

Kerkgebouw 
De Dorpskerk, Havelaarstraat 30, Colijnsplaat,  
Telefoon 0113-695656 E-mail: info@dorpskerkcolijnsplaat.nl 
Het schoonmaken van de kerk wordt gedaan door vrijwilligers. 
Contactpersoon: Nicoline Nagtegaal, telefoon 0113 - 695908 
 

Kosters 
De heer Jaap Hollestelle, Ribesstraat 24, telefoon 0113 - 695442 
E-mail: hollestelle@kpnplanet.nl 
De heer Jaap Siereveld, Deltastraat 9, telefoon 0113 - 695504 
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Predikant 
Ds. Arie Spaans, Havelaarstraat 36, 4486 BD Colijnsplaat, 
telefoon 0113 - 696611 en 06 - 48311400 
E-mail: ariespaans@zeelandnet.nl 
 
Kerkenraad 
Voorzitter: Ko Marinissen 
Scriba: Hendrikjan Hoffman, Voorstraat 55, 4486 AJ Colijnsplaat, 
telefoon. 06 - 22450325. E-mail: info@dorpskerkcolijnsplaat.nl 
 
Samenstelling: 
 
Ouderlingen: Otto Texel en Janny Huige.  
Contact: Janny Huige, 0113 - 695227 jannyhuige@zeelandnet.nl 
De pastorale zorg van de circa 280 kerkelijke adressen is  
toegewezen aan gemeenteleden, ouderlingen en de predikant. 
 
Diakenen: Ko Marinissen, Riet Geelhoed en Joop Laan.  
Contact: Riet Geelhoed, Zuid Kerkstraat 15, telefoon 0113 - 
695831 E-mail: jmgeelhoed@online.nl 

College van kerkrentmeesters 

Ouderling-kerkrentweesters: Bram Karman en Hendrikjan 
Hoffman 

Kerkrentmeester: Tonnie Brouwer 
Voorzitter: Bram Karman, telefoon 0113-695606, en 06-22488413 
E-mail: kar@zeelandnet.nl 
 

Pastoraal beraad 
Periodiek wordt overlegd door ouderlingen en predikant over 
pastorale zaken, kerkdiensten en vorming & toerusting. 

Jeugdouderling 
Vacature 
 
Bloemendienst 
Wekelijks worden de bloemen in de kerk verzorgd en nadien als 
bemoediging bij vooral zieken gebracht. 
Contactpersoon: Riet Geelhoed, telefoon 0113 - 695831. 
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Protestantse Vrouwendienst  
Een aantal dames legt namens onze gemeente bezoekjes af bij 
verjaardagen en huwelijksjubilea met bloemen en/of presentjes. 
Janny Karman, Tulpstraat 12, 0113 - 695606, kar@zeelandnet.nl 
 
Kerkblad 
Colijnsplaat participeert met de andere Protestantse gemeenten 
op Noord-Beveland in het “Noord-Bevelands Kerkblad”.  
De kopij voor Colijnsplaat kan worden ingeleverd bij Ria Tazelaar, 
Oost Kerkstraat 10. E-mail: tazelaar@zeelandnet.nl 
 
Het kerkblad verschijnt eens per maand. U kunt zich als abonnee 
opgeven bij mevrouw I. van der Weele, West Havenstraat 6, 
telefoon: 0113 - 695896. E-mail: jcvdweeleflipse@zeelandnet.nl 

Kerkradio en kerkdiensten beluisteren via internet 
Voor mensen die niet in staat zijn de kerkdiensten te bezoeken, 
bestaat de mogelijkheid om via een speciale (Lukas-) ontvanger 
en internetaansluiting de diensten direct of later te beluisteren. Dit 
kan via computer, laptop, tablet of i-pad: www.kerkdienstgemist.nl 
(kies provincie, plaats en Protestantse gemeente Colijnsplaat). 
Luisteraars in zorgcentrum Cleijenborch dienen een goede radio 
te hebben. Informatie via de diaconie of de technische dienst:  
Gerard Geelhoed, telefoon 0113 - 371208 of 06 - 22330056. 
 
 

Ledenadministratie  
Contactperoon: Jos Siereveld, Rozenstraat 3.  
Telefoon: 0113 - 695763 E-mail: srvldjj@zeelandnet.nl 
 

Financiën 
Contactpersoon: Tonnie Brouwer, kerkrentmeester. 
jabrouwer@kpnmail.nl 
 
Kerk: bankrekening  : NL78RABO0312202172 
                                                NL77FVLB0699770211 
Diaconie: bankrekening  : NL87RABO0312200749 
Zending: bankrekening  : NL12RABO0312200935 
 

Website:  www.dorpskerkcolijnsplaat.nl Redactie: Jan de Vos 
Email: jdevos59@zeelandnet.nl 
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Naam Adres Telefoonnummer 

Brouwer, Anneke  De Hoge Weie 8 0113 - 695539  
Brouwer, Tonnie  Oost Zeedijk 6 a 0113 - 695648  
Geelhoed, Gerard 0113 - 371208  
Geelhoed, Riet  Zuid Kerkstraat 15 0113 - 695831 
Geene, R. (Ria)  Beatrixstraat 41 0113 - 695718 
Gilst, Kees van  0113 - 695242  
Goedhart, Marion  0113 - 371183 
Hoffman, Hendrikjan  Voorstraat 55 
Hollestelle, Jaap  Ribesstraat 24 0113 - 695442 
Houterman, Margreet 0113 - 695300 
Houwelingen, Wout van  West Kerkstraat 24 0113 - 695425 
Huige, Janny  Ringweg 3 0113 - 695227  
Jobse, Joke  De Hoge Weie 7 0113 - 695411  
Karman, Adri  0113 - 695862 
Karman, Bram  Tulpstraat 12 0113 - 695606 
Karman, Janny  Tulpstraat 12 0113 - 695606 
Laan, Joop  Dr. Maasstraat 2 
Lobberegt, Maarten van  0113 - 404342 
Marinissen, Ko Oost Kerkstraat 8 0113 - 695970 
Nagtegaal, Nicoline  Ribesstraat 4 0113 - 695908 
Siereveld, Jaap Deltastraat 9 0113 - 695504 
Siereveld, Tannie  0113 - 695288  
Siereveld,Jos   Rozenstraat 3 0113 - 695763  
Spaans, Ds. A. (Arie)  Havelaarstraat 36,  0113 - 696611 
Tazelaar, Ria  Oost Kerkstraat 10 0113 - 695646 
Tazelar, Riet  Oosthavenstraat 4 0113 - 695874 
Texel, Otto  Rozenstraat 27 
Trimpe, Jaap  Voorstraat 32 0113 - 695494 
Visscher, Jellie  
Vos, Jan de  
Vos, Janny de Rozenstraat 5 0113 - 695521 
Weele, I. van der  West Havenstraat 6 0113 - 695896 
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Mobiel Emailadres   

abrouwer8@zeelandnet.nl Bijbelgespreksgroep 

jabrouwer@zeelandnet.nl 
Exposities, 
Financiën 

06 - 2233005 gpgeelhoed@zeelandnet.nl  Kerkradio  
jmgeelhoed@online.nl Diaconie 
 riageene@zeelandnet.nl Koor Harpe Davids 
cgilst@zeelandnet.nl  Bediening beamer 
mgoedhart@zeelandnet.nl Eilandelijk overleg 

06 - 22450325  hj@hoffman.nl Scriba 
hollestelle@kpnplanet.nl Koster 
margreethouterman@gmail.com Gespreksgroep 
wout-hannie@hetnet.nl  Collectebonnen 
jannyhuige@zeelandnet.nl Ouderenbezoekjes 
hjjobse@telfort.nl Actie schoenendoos 
adrikarman@zeelandnet.nl Kledingbank 

06 - 22488413 kar@zeelandnet.nl De Thuishaven 
kar@zeelandnet.nl Prot. Vrouwendienst 

06 - 41479211 joop.laan@live.nl Diaconie 
06 - 46046267 mlobberegt@zeelandnet.nl Voorz. OEJ 

jacmarini@zeelandnet.nl Voorz. kerkenraad 
nnagtegaal@zeelandnet.nl Inloopochtenden  
srvldjj@zeelandnet.nl Koster 

06 - 13354477 geen Soos voor ouderen  
srvldjj@zeelandnet.nl Ledenadministratie  

06 - 48311400 ariespaans@zeelandnet.nl Predikant 
tazelaar@zeelandnet.nl Kerkblad 
thijstazelaar@zeelandnet.nl Beheer Thuishaven 

06 - 45376913 geen Diaconie 
trimpecol@zeelandnet.nl Dorcas voedselactie 
jellie-visscher@hetnet.nl Godsdienstonderwijs 
jdevos59@zeelandnet.nl Website 
geen PCOB 
jcvdweeleflipse@zeelandnet.nl Kerkblad 

 32

 
 
 

Protestantse gemeente te Colijnsplaat 
 
 
 
 

 

 
 
 

dorpskerkcolijnsplaat.nl 
 

Dorpskerk Colijnsplaat 
Havelaarstraat 30 

4486 CE Colijnsplaat 
 

Redactie Jaarboekje: 
Scriba - E-mail: info@dorpskerkcolijnsplaat.nl 

 


