
 
 
Kopij Hoedekenskerke  02-2021  
 
Predikant:  Vacant 
    
 Scriba:   Thea Platschorre, Kerkstraat 43, 4433 AS Hoedekenskerke 
   Tel. 0113 – 639 230, e-mail: matheap@zeelandnet.nl 
Contactadres:  Trudy en Peter Wattel, Donkershoekstraat 6, Hoedekenskerke, 
   Tel. 06 - 30 98 96 95, e-mail: willemtel@zeelandnet.nl 
Website:  www.hoedekenskerkeprotestantsekerk.nl 
College van  
Kerkrentmeesters:              RABO                   NL13 RABO 0328300977 

SKG                      NL89 RABO 0373722672 
Diaconie:   RABO      NL14 RABO 0328308331  
Collectebonnen:  SKG      NL39 RABO 0373722699 
  
De diensten zijn voorlopig zonder kerkgangers. Zie voor wijziging de website en of de nieuwsbrief. 
Vanuit Hoedekenskerke en Nisse zijn de diensten via internet te beluisteren. 
Onder Hoedekenskerke (kerkdienstgemist.nl) 
In Hoedekenskerke worden de liederen gezongen door een groepje van vijf zangers. 
 
 
Zondag 17 januari                  10.00 uur Nisse 
                                                  Ds. H. de Bie 
                                                   
                     
 Zondag 24 januari               10.00 uur Nisse 
                                                   Mw. Dr. D. Timmers-Huigens 
                                                     
                                               
Zondag 31 januari                    10.00 uur Hoedekenskerke 
                                                    De heer A. Verdoorn 
    Kindernevendienst: Nelleke Dingemanse 
                                                    Collecte: diaconie en kerk 
    Koster: Leen v Liere 
    Bloemen: Marja Schipper 
 
 
Zondag   7 februari                 10.00 uur ’s-Heer Abtskerke 
                                                   Mw. Dr. D. Timmers-Huigens 
                                                     
     
 
Bij de diensten  
 
Bevestiging nieuwe ambtsdragers  
Op zondag 20 december, vierde Advent, mocht ds. Tineke Zijlstra, Nelleke Dingemanse en Jacob 
Verhage bevestigen in het ambt van resp. diaken en ouderling-kerkrentmeester. Helaas mochten er 
maar een beperkt aantal familieleden aanwezig zijn in deze, overigens feestelijke, dienst. Met een 
volmondig ‘ja’ aanvaardden Nelleke en Jacob hun nieuwe taak in onze gemeente. Wij hopen dat het voor 
hen een mooie en rijke ervaring mag zijn om dit werk te mogen doen. Nelleke mocht al eerder een periode 
als diaken vervullen, voor Jacob is het een nieuwe uitdaging. Wij wensen hen veel wijsheid, inzicht en Gods 
nabijheid toe in het vervullen van dit ambt. 
 
In deze dienst werd ook afscheid genomen van Marianne Bijkerk als diaken en Peter Wattel als ouderling -
kerkrentmeester. 
Marianne heeft zich vier jaar lang ingezet voor het diaconale werk in de gemeente en stimuleerde de 
samenwerking tussen de verschillende diaconieën binnen de federatie. 



Peter Wattel heeft zich  acht jaar ingezet voor het werk in onze gemeente. Eerst als ouderling en later als 
ouderling- kerkrentmeester. 
Jan Lukasse sprak namens de gemeente de scheidende ambtsdragers toe en bedankte hen voor hun inzet en 
het vele werk dat er is verricht. 
 
 
 
 
  
  
 
Kerstavond 2020 
 
Buiten was het donker, kil en nat. Maar de verlichte ster aan ,,de Ark” 
en de lichtjes langs het kerkpad wezen de weg naar het Licht. 
Binnen in ,,de Ark”, donker, maar dan : De grote ster komt binnen, 
gevolgd door kleine sterren. Kinderen zingen: Dag ster, grote ster. Hun 
 ogen stralen, net zoals de lichtjes in de kerstboom. Cathy en Rose, die 
prachtig voor ons op hun fluit spelen. Het kleine koor zingt de  
sterren van de Hemel, het Kerstverhaal wordt verteld met beelden uit de Kijkbijbel.  
De dominee, die preekt en zelfs herder Jan kwam in de kerk met onder  
zijn arm een schaapje. De kinderen , die zongen: ‘ Zeg eens 
herder.’.De  herder gaf  zingend het antwoord . En aan het 
eind van de dienst voor elk kind een tasje met wat lekkers en 
een cadeautje.  
Wat was het mooi, met zoveel zang en muziek. Zo werd het 
ook in ,, de Ark” geen Stille nacht, maar een Heilige nacht.  
 
Namens de leiding van de nevendienst, 
Nelleke Dingemanse 
 
 
 
 
Namens de kerkenraad hebben we hier weinig aan toe te voegen.  
Het voelt vreemd dat je niet vrij uit kunt zingen, het stille nacht zachtjes mee neuriet, 
het Ere zij God inkort en het “ komt allen tezamen jubelend van vreugde” weglaat. 
Ook de kerkenraad komt tot de conclusie: binnen alle beperkingen was het een waardevolle viering. 
We willen alle medewerkers hartelijk danken voor hun inzet.  
 
Kerkdiensten 
Door de beperkingen vanwege COVID-19 zijn er op dit moment enkel online kerkdiensten die rechtstreeks 
of later bekeken kunnen worden via kerkdienstgemist.nl. We hopen van harte dat we weer snel kerkdiensten 
mogen houden waarbij iedereen die dat wil de kerk kan binnenstappen om de dienst bij te wonen. Wat er 
verandert in 2021 is dat we iedere zondag een gezamenlijke dienst houden met onze zustergemeenten Nisse 
en ‘s Heer Abtskerke. Hiertoe is door de kerkenraden besloten in het kader van steeds nauwere 
samenwerking. Dit houdt in dat er gemiddeld om de drie weken dienst is in ‘de Ark’. Op de andere zondagen 
zal er dan een dienst zijn in Nisse of ‘s Heer Abtskerke. Wanneer we weer ‘normaal’ mogen kerken zullen er 
ook regelmatig gezamenlijke diensten zijn binnen de federatie ‘Rond de Zwake’, zodat we ook wel eens in 
Oudelande of Driewegen zullen kerken. Het lijkt wat ingewikkeld en het is ook best een hele puzzel om alle 
diensten binnen de regio eerlijk te verdelen over de verschillende samenwerkende gemeenten. In Kerkwijzer 
en op de website wordt duidelijk vermeld waar er diensten worden gehouden. We hopen op uw begrip om als 
kleiner wordende gemeente een steeds nauwere samenwerking te zoeken binnen de regio. Er wordt naar 
gestreefd om ook bestuurlijk steeds nauwer samen te werken om zo ons bestaansrecht als gemeente van 
Christus te kunnen handhaven. Wanneer vervoer naar een ander dorp om de dienst bij te wonen een bezwaar 
is dan kunt u contact opnemen met iemand van de kerkenraad. 



 
Kerkbalans 
Zoals ieder jaar wordt ook in 2021, in de maand januari, de actie Kerkbalans gehouden. U ontvangt per mail 
of in de brievenbus de brief, een folder en het formulier voor de toezegging met het verzoek dit in te vullen. 
Het formulier kunt u per mail terugsturen of het wordt bij u thuis opgehaald. Elders in deze Kerkwijzer staat 
nadere informatie over de actie Kerkbalans. De opbrengst van deze actie bepaalt het grootste deel van de 
inkomsten van onze gemeente. Wij rekenen op uw ruimhartige bijdrage. Alvast hartelijk dank. 
 
 
Verjaardagen 
Op 12 januari is het de verjaardag van Mw S.M. Harthoorn - de Bart, Vinningestr 17.  Op 19 januari hoopt  
Dhr A.L. Minderhoud, Havenstraat 29, zijn verjaardag te vieren. Aan beide jarigen: van harte gefeliciteerd! 
Namens de gemeente een feestelijke dag gewenst en Gods zegen voor het komende jaar. 
 
Verjaardag bus 
Door de corona-maatregelen wordt er voorlopig bij een verjaardag niet rondgegaan met de verjaardag bus. 
Wel zult u het kaartje met onze gelukwens ontvangen. Mocht u geld willen doneren dan kunt u een bedrag 
overmaken op de rekening van de diaconie o.v.v. verjaardagbus: NL14 RABO 0328308331. 
 
Collecten 
 
6 december  
CvK   27,10 
St. de Figurant   34,75 
Gift diaconie   20,00 
 
20 december 
CvK   19,00 
St. de Figurant    18,85 
 
24 december 
CvK   22,25 
St. Red een Kind 24,20 
 
Hartelijk dank voor uw gaven! 
 
Nieuwjaarswens 
Al vele jaren  is het in Hoedekenskerke gebruikelijk om in de nieuwjaarsviering na de zegen elkaar toe te 
zingen: 
Ere zij God Hij zendt zijn Zoon. 
De eng’len zingen wonderschoon. 
Zo wensen zij ons allen saam 
Een goed nieuwjaar in Jezus naam.  (Lied 469 vers 15) 
 
 
Kopij voor de eerstvolgende Kerkwijzer kunt u inleveren vóór  28 januari  bij familie Roelse, 
e-mailadres: roelse-rensen@hetnet.nl 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

 

 

 

 


