
AFSCHEID VAN DE KOSTERS EN KOOR OUDESCHILD  
 

Na vele jaren trouwe dienst hebben Joke en Andre Zoetelief aangegeven dat zij willen stoppen met het 

kosterwerk in de kerk van Oudeschild. Vanzelfsprekend hebben wij begrip en respecteren wij hun 

keuze.  Joke heeft het kosterwerk indertijd overgenomen van Kees Slaman. Toen hij wilde stoppen 

legde pastoor Moltzer het vuur aan de schenen bij de parochianen in Oudeschild. Hij vroeg aan hen wie 

het kosterschap op zich wilde nemen, want wanneer er niemand zou opstaan zou dat het einde 

betekenen van de kerk in Oudeschild. 

Dat was het laatste wat Joke wilde, dus bood zij zich aan om het kosterwerk op zich te nemen. In de 

loop der tijd ging Tineke van Beek haar helpen wanneer Joke afwezig was. Maar ook de man van Joke, 

Andre ging steeds meer in de kerk doen. Zo ontstond er een mooie samenwerking, zeg maar de drie 

eenheid van Oudeschild. 

Maar nu is de tijd daar dat Joke Andre en Tineke toch echt willen stoppen.  

 

Daarnaast zijn er ook ontwikkelingen voor het koor van Oudeschild. Omdat de dirigent en organist 

Hans Boom dit voorjaar is overleden, is een belangrijke factor van het koor weggevallen. Een heel groot 

gemis voor de meisjes van Hans, zoals hij ze soms liefkozend noemde. Tijdens de corona periode 

waren er ook geen vieringen mogelijk. Dat heeft ook niet bepaald goed gedaan aan het koor. De dames 

van het koor hebben dan ook aangegeven dat dit het moment is om te stoppen met het koor. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
TOEKOMST ST.MARTINUS KERK OUDESCHILD 
 

Met het afscheid van de kosters en het koor is er een nieuwe situatie ontstaan 

voor de kerk van Oudeschild. 

Het bestuur wil heel graag de kerk in Oudeschild open houden. Zodat van april 

tot eind oktober de kerk in ieder geval wel open kan zijn en men dit prachtige 

kerkje tijdens deze maanden kan bewonderen en een kaarsje kan aansteken.  

 
 

 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 ZONDAG 14 NOVEMBER EUCHARISTIEVIERING UIT DANKBAARHEID. 

Dit willen we niet ongemerkt voorbij laten gaan. Daarom is er op 14 november een mis 

uit dankbaarheid voor alle vrijwilligers van de St. Martinus kerk in Oudeschild. Waarbij het 

koor van Oudeschild nog eenmaal de viering zal ondersteunen. 

Aansluitend bent u uitgenodigd om na de viering in “t Skiltje samen een kopje koffie en 

een drankje te drinken. 

U BENT VAN HARTE WELKOM 

LET OP: Er is deze zondag geen viering in Den Burg. 

 


