
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     

Muziek 
Mensenwijdingsdienst 

Anne   
Ingrid   

  

Sacramenten Lien     

Leesgroep  
Perikoopbijeenkomsten 

Tonny   
Nog niet bekend 

  

Evangeliemiddagen Leny    

Website Anya     

 

Adreswijzigingen 

Wilt u bij veranderingen in uw adres of andere relevante gegevens 
deze doorgeven aan Yvonne van der Deijl, s.v.p.?  
yvonnekcdb@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     
Adrie   
Merijn    

  

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 en Yvonne      
Kerkgebouw: 
Doopsgezinde kerk, Lange Noordstraat 62,Middelburg. 
(geen postadres) 
 

 
 
Afbeelding omslag:   
Sagrada Familia, Barcelona  

Westgevel,  het Lijden van Christus 

Bij de voorstelling van de Kus van Judas is een magisch- of  tovervierkant weergegeven met 

vier rijen van vier cijfers. De rijen vormen verticaal en horizontaal het getal 33, de leeftijd 

van Jezus Christus. 

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

1 juni 2016  toe,  dan kunnen we die meenemen in de 
volgende gemeenteberichten.  
Per e-mail: yvonnekcdb@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 juni 2016  
tegemoet zien. 
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