Uitnodiging
Route en parkeren
Als aanrijroute kunt u het beste via de rotonde, die op de kruising van de N59 en de N654
ten noorden van Zierikzee ligt, de stad inrijden.
Vanaf de rotonde gaat u linksaf de Grachtweg op en dan na enkele honderden meters
rechtsaf het Jannewekken.
Dan de parkeerplaatsen Gasthuisboomgaard of Mosselboomgaard volgen
en daar parkeren.
Deze parkeerplaatsen bevinden zich als het ware achter de Gasthuiskerk.
U zoekt zich een weg via de Hoge Molenstraat en het Vrijpoortje,
of Schuithaven/Dam/Mol richting het Havenplein.
Daar ziet u ‘De Beuze’ (overdekte oude marktplaats met bogen) waar de ingang
van de kerk zich bevindt.

In verband met de organisatie stellen wij er prijs op van u te vernemen of, en zo ja
met hoeveel personen, u de dienst hoopt bij te wonen.
Graag uiterlijk 24 september aanstaande doorgeven aan de scriba van de classis.
Ook voor overige informatie kunt u bij hem terecht.

Met vreugde nodigt het breed moderamen van de classis Delta (Zeeland en Zuid-Hollandse Eilanden) u uit
voor de kerkdienst op zondag 30 september 2018 om 15.00 uur in de Gasthuiskerk te Zierikzee.
In deze dienst zal

ds. A.P. (Arie) van der Maas

Adresgegevens Gasthuiskerk:
Havenplein 17
4301 JD Zierikzee
Telefoon: 0111-412073
(route en parkeertips zie achterzijde kaart)

als classispredikant verbonden worden aan de classis. Deze verbintenis en viering luiden een nieuwe
periode in, zowel voor de classis Delta, die sinds 1 mei 2018 is gevormd, voor haar gemeenten, als voor
ds. Van der Maas en zijn gezin. De belangrijkste opdracht daarbij zal zijn om samen te zoeken naar het
hart van het kerk-zijn in deze en de komende tijd.

Contactgegevens scriba classis Delta(Zeeland en Zuid-Hollandse Eilanden):

De dienst staat onder verantwoordelijkheid van de kerkenraad van de Hervormde gemeente te Zierikzee.
Medewerking aan de dienst zal worden verleend door mensen afkomstig uit de voormalige classes.
In de dienst zullen voorgaan ds. Piet de Graaf, predikant van de Gasthuiskerk, en ds. Arie van der Maas.
Na de dienst is er in de kerk en achterliggende zaalruimte volop gelegenheid elkaar te ontmoeten en kunt
u Arie en Colinda van der Maas de hand drukken.

De heer P. (Piet) van den Boogaart
Titiaanstraat 26, 3262 HT Oud-Beijerland
Telefoon: 0186-615059
E-mail: classisscriba-delta@protestantsekerk.nl
Website classis Delta: www.gelovenindedelta.nl

We hopen van harte u te mogen begroeten op 30 september aanstaande in Zierikzee!
Contactgegevens classispredikant (vanaf 1 september):
ds. A.P. (Arie) van der Maas
Dorpsstraat 63, 4424 CW Wemeldinge
Telefoon: 06-31991107
E-mail: a.vandermaas@protestantsekerk.nl
Website: www.arievandermaas.nl

Namens het breed moderamen,
ds. P. de Graaf, preses
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