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Voorwoord
Voor u ligt de gemeentegids. In deze gids leest u alle informatie over de
activiteiten en bijeenkomsten in onze kerkelijke gemeente. We verwachten dat
deze gids, zeker voor nieuwe gemeenteleden, in een behoefte voorziet. Weet u
hartelijk welkom in de gemeente!
Bij het doorbladeren van de gids zult u zien dat er veel activiteiten in de
gemeente plaatsvinden. We worden op heel wat momenten in de gelegenheid
gesteld om elkaar rondom het Woord te ontmoeten. Daar mogen we de Heere
dankbaar voor zijn. Hij geeft en laat ons nog zoveel. Het belangrijkste echter
dat we elkaar niet alleen rond het Woord ontmoeten of over het Woord
buigen. Het belangrijkste is dat we persoonlijk onder het Woord buigen in het
dienen, gehoorzamen en liefhebben van de Heere Jezus Christus. Alleen
wanneer wij door het geloof aan Hem zijn verbonden en wij door Zijn bloed
gereinigd zijn van al onze zonden, zijn we werkelijk gelukkig te noemen.
Het is van harte de wens en bede van de kerkenraad dat alle activiteiten en
bijeenkomsten van onze gemeente daartoe mogen bijdragen en zullen dienen
tot Gods eer en zaligheid van zondaren.
Kerkenraad H.H.G. Stellendam
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KERKBESTUUR
Predikant
Vacant

tel.

Consulent
Ds. J.W. van Estrik

tel. 491828

Scriba/ouderling
J.M. van Oostenbrugge, Azaleastraat 85

tel. 492691 /
06-27008266

Ouderlingen
D. Breen, Hoogaars 25
A. Ista, Meidoornstraat 32,
C.M. Jansen, Eendrachtsdijk 6
K. Oosters, Azaleastraat 35
G. Plas, Dreef 7
L. Roos, Pr. Marijkestraat 47
Joh. Tanis, Azaleastraat 59
M.A.K. van der Wende, Botter 17

tel. 491373
tel. 490797
tel. 491595
tel. 492714
tel. 491781
tel. 492945
tel. 664983
tel. 493784

Diakenen
J. ’t Mannetje, Blazer 23 (secretaris)
M.J.W. Roon, Voorstraat 64
P. Roon, De Meutelaer 15 (penningmeester)
A.H.C. van Rossum, Blazer 31 (voorzitter)

tel. 491664
tel. 665167
tel. 490872
tel. 06-30571938

Kerkvoogden
C. Keijzer, Hoge Pad 81
tel. 493121
R.C.A. v.d. Linden, Mr. Iman Caustraat 76 (beheer gebouwen) tel. 663913
M. van Maurik, Hoogaars 47(penningmeester)
tel. 785108
Vanuit de kerkenraad is afgevaardigd in de kerkvoogdij:
Ouderling L. Roos (voorzitter)
Ouderling M.A.K. v.d. Wende
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E-MAIL ADRESSEN KERKBESTUUR
Naam
Kerkblad opgave
D. Breen
A.Ista
C.M. Jansen
C. Keijzer
R.C.A. van der Linden
J. ‘t Mannetje
M. van Maurik
J.M. van Oostenbrugge
K. Oosters
G. Plas
P. Roon
L. Roos
A.H.C. van Rossum
Joh. Tanis
M.A.K. van der Wende

Naam
kerkblad.hhg.stellendam@gmail.com
dbreen.hhk@gmail.com
arnoista@gmail.com
cmjansen@outlook.com
cor.keijzer@gmail.com
remon_van_der_linden@hotmail.com
diaconie.hhk.stellendam@gmail.com
penningmeester.hhgstellendam@gmail.com
scriba.hhg.stellendam@gmail.com
n.oosters@hetnet.nl
g.plas66@gmail.com
p.roon41@gmail.com
leenroos57@gmail.com
albertvanrossum@gmail.com
johtanis@hetnet.nl
makvanderwende@kpnmail.

ADRESSEN EN BANKREKENINGEN
“Beth-El Kerk”, Voorstraat 108, 3251 BC

tel. 490302

Postadres van de:
Kerkenraad Hersteld Hervormde Gemeente Stellendam
Diaconie Hersteld Hervormde Gemeente Stellendam
Kerkvoogdij Hersteld Hervormde Gemeente Stellendam
Postbus 14, 3250 AA Stellendam.
Bankrekening Diaconie Hersteld Hervormde Gemeente
Stellendam: NL06 RBRB 0851 5242 22
Bankrekening Kerkvoogdij Hersteld Hervormde Gemeente
Stellendam: NL13 RBRB 0692 0720 04
Bankrekening kerkbouw Hersteld Hervormde Gemeente
Stellendam: NL18 RBRB 0694 5826 62
Website: www.hhgstellendam.nl
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OPENBARE EREDIENST
Kerkdiensten (tenzij anders in het kerkblad vermeld):
Elke zondag:
10.00 uur en 18.00 uur
Bid- en Dankdag:
14.00 uur en 19.00 uur
Goede Vrijdag:
19.00 uur
Oudejaarsdag:
19.00 uur
Nieuwjaarsdag:
09.30 uur
Tweede feestdagen:
09.30 uur
Hemelvaartsdag:
09.30 uur
Tijdens de diensten in het algemeen, maar ook bij bijzondere diensten als doop
en huwelijksbevestiging, is het niet toegestaan foto’s te maken in de kerk.
Kosters:
Dhr. W.J. Hansen
Dhr. J.G.W. Grootenboer
Organisten:
Mevr. A.M.M. van Oostenbrugge
Dhr. E.J.J. van Koppen
Dhr. K. Padmos
Dhr. A. Kasteleijn
Kinderoppas:
Tijdens de morgendienst is er kinderoppas.
Contactpersoon: Mevr. N. Oosters

tel. 491027
tel. 493377

tel. 492691

tel. 06-50829661

Kerktelefoon:
Hiervoor komen langdurig zieken, bejaarden en leden die om andere redenen de
kerkdiensten niet kunnen bijwonen in aanmerking.
Contactpersoon: Dhr. J. Verbiest
tel. 493375
Kerkauto:
Iedere week is er vervoer beschikbaar voor mensen die slecht ter been zijn of om
een andere reden moeilijk naar de kerk kunnen komen.
Contactpersoon: Mevr. C. Roon
tel. 665167
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WIJKINDELING
De gemeente is ingedeeld in drie wijken met elk drie wijkouderlingen en één
wijkdiaken.
Wijk 1:
Ouderling D. Breen, ouderling G. Plas, ouderling L. Roos en diaken J. ‘t Mannetje
Azaleastraat, Blazer, Botter, De buitenwijken en de meelevenden uit andere
gemeenten, Dahliapad, Damweg, Dreef, Eendrachtsdijk, Fortjesweg, Hoogaars,
Korteweg, Molenblok, Molenhof, Molenkade, Mr. Iman Caustraat, Nieuweweg,
Raadhuisplein, Spuipad, Stellendamsehaven,
Zandgorsweg, Zuiderdiepstraatweg
Wijk 2:
Ouderling J.M. van Oostenbrugge, ouderling Joh. Tanis, ouderling M.A.K. van der
Wende, en diaken P. Roon
Bosschieterstraat,
Brielsestraat
(van
Pr.
Marijkestraat
tot
Langeweg) Deltastraat, Fresiapad, Gladiolenpad,
H.
Dunantstraat, Haagsestraat, Irissenpad, Kerkhoflaan, Kon. Haakonstraat, Kon.
Wilhelminastraat,
Korenbloempad,
Langeweg,
Meidoornstraat,
De
Meutelaer, Narcissenpad, Pr. Margrietstraat, Tuinstraat, Tulpenpad,
Voorstraat, Zonnebloempad
Wijk 3:
Ouderling C.M. Jansen, ouderling A. Ista, ouderling K. Oosters en diaken A.H.C.
van Rossum
Amaliapad met Het Spectrum, Brielsestraat (van Eendrachtsweg tot Pr.
Marijkestraat), Eendrachtsweg, Elve, Het Spectrum, Joh. Frisopad, Keijzerstraat,
Kon. Emmastraat, Kon. Julianastraat, Oranjestraat, Pr. Beatrixstraat,
Pr. Bernhardstraat, Pr. Hendrikstraat, Pr. Irenestraat, Pr. Marijkestraat,
Schoolstraat, W. de Jagerstraat
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PASTORAAT
Heilige Doop
De aanvraag voor de bediening van de Heilige Doop vindt plaats bij de scriba.
Daarbij wordt het trouwboekje afgegeven voor overname van de juiste
gegevens. In de regel wordt in de week voor de bediening van de Heilige Doop,
in een persoonlijk gesprek bij de doopouders thuis of in een groepsgesprek met
de doopouders, de betekenis van de Heilige Doop uitgelegd en toegelicht. Beide
ouders worden geacht bij dit gesprek aanwezig te zijn.
Heilig Avondmaal
Het Heilig Avondmaal is door Christus zelf ingesteld. Het is een zichtbaar teken
en zegel, waardoor God ons de beloften van het evangelie des te beter wil laten
begrijpen en om het zwakke geloof te versterken. De data waarop in 2018 het
Heilig Avondmaal zal worden gehouden zijn: 11 maart, 24 juni, 16 september en
2 december. Voorafgaand zal er Censura morum en bezinningsavond gehouden
worden. (deze data kunnen wijzigen in verband met beschikbaarheid
predikanten)
Huwelijksbevestiging
In de dienst, waarin een huwelijk wordt bevestigd, wordt de zegen van God over
deze belangrijke stap in het leven gevraagd. Zij die de kerkelijke bevestiging van
hun huwelijk verlangen moeten dit tijdig bij de predikant aanvragen. Voor de
kerkelijke huwelijksbevestiging en inzegening plaatsvindt nodigt de predikant
het bruidspaar uit voor een gesprek over het christelijk huwelijk. Het spreekt
voor zich dat het bruidspaar gepast gekleed gaat, zoals in onze gemeente
gebruikelijk is en dat ook het eventuele huwelijksfeest op verantwoorde wijze
wordt ingevuld. Namens de kerkenraad wordt een Bijbel aangeboden als de
leidraad voor geloof en leven.
Ziekenbezoek
Bij ziekte thuis of wanneer u moet worden opgenomen in een ziekenhuis, wordt
u verzocht dit tijdig door te (laten) geven aan de scriba of via de wijkouderling.
Ook bij thuiskomst wordt u verzocht dit zo spoedig mogelijk te melden.
Huisbezoek
U krijgt één keer in de twee à drie jaar huisbezoek. Indien mogelijk willen we dan
graag het hele gezin rondom Gods Woord ontmoeten. Het huisbezoek is o.a.
bedoeld om naar persoonlijke omstandigheden te informeren, maar bovenal om
in een persoonlijk gesprek de “persoonlijke geloofsvragen” aan de orde te
stellen.
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Ouderenbezoek
Onze oudere gemeenteleden – boven de 80 jaar – zullen rond hun verjaardag
worden bezocht door de predikant of wijkouderling. De diakenen zullen
periodiek ook onze weduwen, weduwnaars en alleenstaanden bezoeken.
Begrafenissen
Bij een overlijden wordt de nabestaanden vriendelijk verzocht contact op te
nemen met de predikant over dag en uur van de begrafenis. Voor het vertrek
naar de begraafplaats leidt de predikant de rouwdienst. Hierna gaat hij mee om
aan het graf te spreken. De kerkenraad gaat ervan uit dat er daadwerkelijk
begraven wordt en de kist zakt. Na afloop wordt de plechtigheid door een van
de ouderlingen afgesloten. U wordt verzocht een rouwkaart te sturen aan de
predikant en aan de scriba van de kerkenraad. Het is de gewoonte dat het
condoleren wordt afgesloten door één van de ouderlingen. Op verzoek van de
nabestaanden kan er ook elke avond thuis worden afgesloten door één van de
ouderlingen. Bij het condoleren in de kerkzaal en een rouwdienst in de kerk zijn
geen bloemen toegestaan.
Voorbede
Het blijkt dat er in de gemeente (soms) van wordt uitgegaan dat de kerkenraad
huwelijksjubilea e.d. "gewoon" weet. Dit is niet altijd het geval. Verder is het zo
dat de één wel een jubileum viert en anderen houden het niet of alleen in
huiselijke kring. Daarom is het beleid van de kerkenraad dat als voorbede of
dankzegging gewenst wordt, dat alleen plaats vindt als de kerkenraad hiertoe
een verzoek ontvangt, hetzij via toezending van een kaart of een mondeling
verzoek via de predikant of scriba. Bij overlijden van een (naast) familielid, en
het is bekend bij de kerkenraad, zal in principe voorbede worden gedaan en
melding worden gedaan in het kerkblad, tenzij bekend is dat dit niet op prijs
wordt gesteld.
KERKVOOGDIJ
De kerkvoogdij houdt zich bezig met het beheer van de financiën en de kerkelijke
gebouwen.
Collectebonnen
Iedere vrijdagavond, tussen 18.30 en 19.30 uur, kunt u collectebonnen kopen in
de basisschool "Het Kompas" (ingang Pr. Margrietstraat)
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Verjaardagsfonds
Ieder lid van de kerkelijke gemeente ontvangt op zijn of haar verjaardag namens
de kerkenraad een felicitatie in de vorm van een kaart. De opbrengst wordt
gebruikt ter ondersteuning van het plaatselijk kerkenwerk.
Contactpersoon: Mevr. J.K. van Ours
tel. 492605
Activiteitencommissie
De activiteitencommissie is opgericht onder verantwoordelijkheid van de
kerkvoogdij en heeft als doel om door middel van het organiseren van
(verkoop)activiteiten financiën in te zamelen ten gunste van onze gemeente.
Contactpersonen:
Mevr. D. Kievit (secretariaat)
tel. 0612547516
Mevr. P. van Bruinisse (secretariaat)
tel. 0630722505
Bouwcommissie
De bouwcommissie is opgericht om te komen tot het bouwen van een nieuw
kerkgebouw voor onze gemeente. Als alle werkzaamheden gereed zijn zal de
bouwcommissie worden opgeheven.
Contactpersoon: Diaken A.H.C. van Rossum (voorzitter)
E-mailadres: bouwteamhhgsld@gmail.com
Legaat
Wilt u geld nalaten voor het kerkelijk werk in de Hersteld Hervormde Gemeente
van Stellendam, dan kunt u daarvoor de volgende tekst gebruiken in uw
testament:
"Ik legateer vrij van rechten aan de Hersteld Hervormde Gemeente van
Stellendam een bedrag van € ………..om te worden afgegeven zonder kosten, drie
maanden na mijn overlijden".
DIACONIE
De diakenen trachten, zoveel als in hun vermogen ligt, de nood dichtbij en veraf
te lenigen. Ook in onze gemeente zijn zij dienstbaar in onder meer het
ouderenwerk, het jeugdwerk en in het gemeentewerk in het algemeen. Ten
aanzien van het ouderenwerk kan er met dankbaarheid worden vermeld, dat ter
ondersteuning van de diaconie een team van vrijwilligsters actief is in de
gemeente en de ouderen en alleenstaanden regelmatig bezoekt en activiteiten
organiseert.
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Kerkblad "Onder de vijgenboom"
Kopij voor het kerkblad dient tijdig, uiterlijk de vrijdag voorafgaande aan de week
waarin "Onder de vijgenboom" verschijnt, bij de scriba te zijn ingediend.
Graag via email: kerkblad.hhg.stellendam@gmail.com
Voor de bezorging is contactpersoon: Mevr. P.L. Moijses
tel. 492678
Ouderen contactmiddag
In het winterseizoen wordt er eens per maand op donderdag een contactmiddag
belegd voor ouderen en alleenstaanden.
Tevens hopen we aan het eind van het seizoen, bij voldoende deelname, een reis
te organiseren voor ouderen en alleenstaanden.
Contactpersoon: Mevr. J.K. van Ours
tel. 492605
Kerkelijke vrijwillige thuiszorg
Onder leiding van de diaconie is in onze gemeente het project kerkelijke
vrijwillige thuiszorg opgestart. Dit houdt in dat u een beroep kunt doen op een
groep vrijwilligers als u tijdelijk hulp nodig heeft. Deze mensen staan voor u klaar
om u te helpen met bijvoorbeeld boodschappen doen, lichte huishoudelijke
werkzaamheden, oppassen of een rondje naar de dokter of andere dingen
waarbij u hulp kunt gebruiken.
Contactpersonen:
Mevr. C. Plas
tel. 491781 / 06-10377567
Mevr. L. van der Wende
tel. 493784 / 06-20263740
“De Lofzang”
Elke laatste vrijdag van de maand wordt tussen 19.00 en 20.30 uur een
uitzending verzorgd voor de kerktelefoon. Er kunnen verzoeknummers worden
aangevraagd.
Contactpersoon: Mevr. C. Wandemaker
tel. 492274
Hersteld Hervormd Roemeniëcomité
Vanuit onze gemeente wordt al vele jaren hulp verleent aan medechristenen in
Roemenië.
Contactpersoon: Mevr. C. van der Linden
tel. 490419
Voor het ophalen van kleding ed. kunt u contact opnemen met:
Dhr. A. Brinkman
tel. 491803
Bankrekeningnummer: NL96 RBRB 0790 1917 33 t.n.v. H.H. Roemeniëcomité
Stellendam
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ORGANEN VAN BIJSTAND VAN DE KERKENRAAD
Welkomstcommissie
Deze dames zijn aangezocht door de kerkenraad, om nieuwe gemeenteleden,
door middel van een bezoek en een attentie, welkom te heten in onze gemeente.
Zij geven informatie over de kerkelijke gemeente aan de hand van de
informatiegids en het kerkblad "Onder de vijgenboom".
Contactpersoon: Mevr. W. Rodenhuis
tel. 491938
Zendingscommissie
De zendingscommissie spant zich in voor de wereldwijde zending, zodat over de
hele wereld zendingswerkers uitgezonden kunnen worden.
Contactpersoon: diaken A.H.C. van Rossum
Evangelisatiecommissie
De evangelisatiecommissie stelt zich tot doel om mensen te bereiken die dreigen
te vervreemden van de kerk en van de Bijbelse boodschap.
Contactpersoon: diaken P. Roon
Interne Vertrouwenspersoon (ivp)
De kerkenraad heeft T. (Tanja) Ista- van Gurp aangesteld tot Intern
Vertrouwenspersoon. Haar takenpakket is tweeledig. De eerste taak is
preventief. Zij stimuleert en ontwikkelt, in overleg met de kerkenraad,
initiatieven die gericht zijn op preventie van het plegen en ondergaan van
seksueel misbruik binnen de gemeente. Hierbij moeten we denken aan een
gedragscode voor allen die een taak hebben binnen de gemeente, maar bovenal
in het jeugdwerk. De tweede taak is dat zij het eerste aanspreekpunt is bij
klachten binnen de gemeente van overschrijding van de gedragscode, maar ook
in andere contacten binnen de kerkelijke gemeente. Een gemeentelid kan
anoniem bij haar zijn/haar verhaal kwijt. Haar taak is dan om dit aan te horen en
raad te geven hoe verder met de individuele melding omgegaan kan worden. Zij
heeft ook een geheimhoudingsplicht in deze zaken. De aanstelling is voor een
termijn van 3 jaar en dit met een verlengingsmogelijkheid. Ook vanuit onze
landelijke kerk is aangestuurd op preventieve maatregelen met betrekking tot
seksueel misbruik binnen kerkelijke relaties. Het voorkomen van zulke
ingrijpende situaties moet ook ons aller aandacht hebben. Waar mogelijk is zal
zij aandacht geven aan deze preventieve zaak binnen de gemeente met
voorlichting of aanwezigheid. Dit zal dan voortijdig aangekondigd worden. Zij is
bereikbaar per mail (tanjaista@gmail.com) of
tel. 06-15268736
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ZONDAGSSCHOOL EN CATECHESE
Zondagsschool "Emanuël"
Vanaf vier jaar zijn alle kinderen van harte welkom op de zondagsschool. Ze
wordt gehouden op zondagmiddag van 14.30 tot 15.30 uur in “De Schuur”.
Contactpersoon: Mevr. M.G. Verbiest (secretaresse)
tel. 493375
Catechese
Van eind september tot aan Pasen wordt wekelijks catechisatie gegeven. De
catechese wordt op dinsdag gegeven in de Beth-El kerk, Voorstraat 108 op de
volgende tijden:
18.45 - 19.30 uur: jongeren 12 +
19.30 - 20.15 uur: jongeren 16 +
Contactpersoon: scriba
Belijdeniscatechese
Als voorbereiding op het afleggen van de openbare geloofsbelijdenis is er
gelegenheid voor het volgen van de belijdeniscatechese.
Contactpersoon: scriba
ACTIVITEITEN VOOR DE JEUGD
Jeugdclubs
Meisjes groep 5 en 6 dinsdag
Meisjes groep 7 en 8 maandag
Jongens groep 5 en 6 maandag
Jongens groep 7 en 8 vrijdag
Contactpersoon: Dhr. R. van Dam

18.30 – 20.00
18.30 – 20.00
18.30 – 20.00
18.30 – 20.00
tel. 486630

Schakelclub – 15
Deze club wordt op zaterdagavond gehouden (behalve de laatste zaterdag van
de maand).
Contactpersoon: Dhr. W. van der Welle
tel. 490432
Vakantie Bijbel Klub
Eén keer per jaar worden een aantal dagen georganiseerd voor alle kinderen van
Stellendam.
Contactpersoon: Mevr. W. Both
tel. 06-37345926
Het jeugdwerk vindt plaats in:
"De Schuur", Bosschieterstraat 1,

tel. 06-34262275
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ACTIVITEITEN VOOR VOLWASSENEN
Vrouwenvereniging "Onderzoekt de Schriften".
Deze komt om de veertien dagen op maandagavond samen.
Contactpersoon: Mevr. L. van Driel (secretaresse)
tel. 491767
Mannenvereniging "Calvijn".
Deze komt om de veertien dagen op maandagavond bij elkaar.
Contactpersoon: Dhr. W. Hansen (secretaris)
tel. 491027
Bijbelkring
Gedurende het winterseizoen hopen we eens per maand samen te komen als
Bijbelkring.
Contactpersoon: scriba
Jong volwassenenkring
Deze kring is speciaal bedoeld voor hen die voor het huwelijk staan of een (jong)
gezin vormen. In het winterseizoen wordt er, in overleg, ongeveer eens per
maand een bijeenkomst gepland.
Contactpersoon: ouderling M.A.K. van der Wende
OVERIGE ACTIVITEITEN
Gemeentezang
Ongeveer zes à zeven keer per jaar is er op zondag na de morgen- of avonddienst
een zangmoment in de kerk.
Contactpersoon: ouderling M.A.K. van der Wende
Bibliotheek "Tolle Lege"
Iedere vrijdagavond wordt er in de basisschool "Het Kompas" gelegenheid
gegeven om boeken te lenen (ingang Pr. Margrietstraat).
Voor volwassenen bedraagt het lidmaatschap € 10,00. U kunt hier iedere week
drie boeken voor lezen. Bent u 65+, dan zijn de kosten € 7,50. Kinderen en
jongeren tot 18 jaar mogen gratis lezen.
De bibliotheek is open van 18.30 - 19.30 uur.
Oud papier
Het oud papier, in de blauwe containers, wordt iedere tweede zaterdag van de
maand vanaf 7 uur opgehaald.
De opbrengst komt ten gunste van het jeugdwerk van onze gemeente.
Contactpersoon: W. van der Welle
tel. 490432
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DIVERSEN
Christelijke Basisschool "Het Kompas"
Schoolgebouw: Schoolstraat 19
Directeur: Mevr. G.A. Geneugelijk

tel. 492458

Namens onze gemeente zitten de volgende personen in de advies- en
identiteitsraad:
Dhr. F. Blokland
tel. 491191
Ouderling M.A.K. van der Wende (namens de kerkenraad)
Alcohol en drugspreventie
Als kerken zijn wij ook betrokken bij de alcohol en drugspreventie op ons eiland,
dit in samenwerking met Stichting De Hoop en de Gemeente Goedereede.
Voor informatie/contact: diaconie.hhk.stellendam@gmail.com
Diaconaal gastenhuis “De Oase”.
De Oase is een diaconaal gastenhuis te Ouddorp, met een reformatorische
identiteit.
Voor informatie/contact: diaconie.hhk.stellendam@gmail.com
Reformatorische verpleegzorg Goeree Overflakkee in Nieuw Rijsenburgh
In overleg met CuraMare te Sommelsdijk is binnen het bovengenoemde
verzorgingshuis een woongroep gevormd waar (dementerende) ouderen met
een reformatorische levensovertuiging kunnen worden verzorgd.
Contactpersoon: ouderling K. Oosters
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ADRESSEN ZIEKENHUIZEN
•
Het van Weel Bethesda Ziekenhuis, Stationsweg 22, 3247 BW Dirksland,
tel. 0187-607300
•
Ruwaard van Puttenziekenhuis, Ruwaard van Puttenweg 550, 3201
GZ Spijkenisse,
tel. 0181-658888
•
Erasmus MC Ziekenhuis ‘Dijkzigt’, 's-Gravendijkwal 230, 3015 CE
Rotterdam,
tel. 010-7040704
•
Erasmus MC-Sophia Kinderziekenhuis, Wytemaweg 80, 3015 CN
Rotterdam,
tel. 010-7040704
•
Erasmus MC Kanker Instituut ‘Daniël den Hoed’, Groene Hilledijk 301,
3075 EA Rotterdam, tel. 010-7040704
•
Maasstad Ziekenhuis, Maasstadweg 21, 3079 DZ Rotterdam,
tel. 010-2911911
•
Ikazia ziekenhuis, Montessoriweg 1, 3083 AN Rotterdam,
tel. 010-2975000.
•
St. Franciscus Gasthuis, Kleiweg 500, 3045 PM Rotterdam,
tel. 010-4616161
•
Havenziekenhuis, Haringvliet 2, 3011 TD Rotterdam. Tel. 010-4043300
•
Admiraal de Ruiterziekenhuis, 's Gravenpolderseweg 114, 4462 RA Goes,
tel. 0113-234000
•
Amphia Ziekenhuis, locatie Molengracht, Molengracht 21, 4818
CK Breda,
tel. 076-5955000
•
L.U.M.C., Albinusdreef 2, 2333 ZA Leiden, tel 071-5269111
•
Ziekenhuis “De Honte”, Wielingenlaan 2, 4535 PA Terneuzen,
tel. 0115-688000
•
Delta Ziekenhuis, Goudesteinstraat 1, 3223 DA Hellevoetsluis,
tel. 0181-331717
•
Delta Ziekenhuis, Albrandswaardsedijk 74, 3172 AA Poortugaal,
tel. 010-5031313
•
Hospice Calando, Vivaldilaan 2-4, 3247 EE Dirksland, tel. 0187-609147
•
“De Herberg”, Pietersbergseweg 19, 6862 BT Oosterbeek,
tel. 026-3342225
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