
De Christengemeenschap kan bestaan doordat leden en 
belangstellenden zich ermee verbinden, door het werk dat 
vrijwillig wordt gedaan en door de financiële bijdragen die  
men levert. 
De Christengemeenschap ontvangt geen subsidies. 
Alle bijeenkomsten en vergaderingen van De Christengemeenschap 
zijn openbaar. 
 
 
 

Activiteiten Contactpersonen Telefoon: 

Ministranten 
Gewaden 

Ronald du Long 0118 - 615459 

Muziek 
Mensenwijdingsdienst 

Anne Marijke de Jong 
Ingrid Braams-van Staa 

0118 - 634074 

Sacramenten Lien Gérard 0118 - 583352 

Leesgroep en 
perikoopbijeenkomsten 

Jet Sondaar 0118 - 626171 

Evangeliemiddagen Leny Overduin 0118 - 612610 

Website Anya Marinissen 0118 - 639344 

 

Adreswijzigingen 

Wilt u bij veranderingen in uw adres of andere relevante gegevens 
deze doorgeven aan Yvonne van der Deijl, s.v.p.?  
cg.in.zld@gmail.com   of tel. 06 44 30 26 84 
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Gemeentegeestelijke: 
Voor een afspraak met de geestelijke kunt u rechtstreeks contact  
met hem opnemen:                                     
Ignaz Stegeman, De La Faillebocht 25, 3053 KP Rotterdam 
010-7954777 (bij voorkeur niet op maandag) 
  

Financieel driemanschap (penningmeester): 
Tonny Wijnen, 0118-591628 of tonnywijnen@kpnmail.nl   
Adrie Maas, 06 51387562 of aemaas@xs4all.nl  
Merijn Vermast,  merijn@vermast.nl  

  

Al het werk van de Christengemeenschap is volledig 
afhankelijk van uw giften. Regelmatige bijdragen en 
schenkingen van leden en belangstellenden vormen de basis 
voor het bestaan van onze gemeente in oprichting. Uw 
bijdragen worden in dank ontvangen op rekening IBAN: 
NL59INGB0005258104 t.n.v. de Christengemeenschap 
Zeeland te Middelburg. 

Redactie gemeenteberichten:   
Anya Marinissen en Yvonne van der Deijl,    
Kerkgebouw: 
Doopsgezinde kerk, Lange Noordstraat 62,Middelburg. 
(geen postadres) 
 

Afbeelding omslag: Collectie Coolsaet 
Na het overlijden van Jettenaar Jozef Coolsaet, schonk zijn weduwe zijn verzameling "Sint-
Michiel" aan het AMVB. Deze verzameling werd ingeschreven als de collectie Coolsaet en 
bestaat uit allerlei twee- en driedimensionale afbeeldingen van Sint-Michiel. De collectie 
gaat van munten over sigarettenpakjes, vlaggen, prenten en andere curiosa. Alleen die 
stukken die betrekking hebben op Brussel werden ingeschreven. 
Archief en Museum van het Vlaamse Leven te Brussel AMVB  www.ambv.be  

Wilt u een tekstbijdrage leveren, stuurt u ons deze dan voor  

1 november2015 toe,  dan kunnen we die meenemen in de 
volgende gemeenteberichten.  
Per e-mail: cg.in.zld@gmail.com  
Per post :   Yvonne K.C. van der Deijl-Botter 
                     Noordweg 218 – 4333 GN Middelburg 
 
 
Landelijke website: 
Teksten van de Zeeuwse Gemeente voor de landelijke 
website worden verzorgd door Anya Marinissen 
jnmarin@zeelandnet.nl   
  
www.christengemeenschap.nl  
 
  
De volgende Gemeenteberichten kunt u half november 2015  
tegemoet zien. 
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