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Voorwoord 
Voor u ligt het informatieboekje met allerlei gegevens van de 
Protestantse Gemeente “De Ark” te Hoedekenskerke.  
Dit boekje is bestemd voor: 
 
- de leden uit Hoedekenskerke, Kwadendamme, Baarland, 

’s-Gravenpolder, Ovezande, Goes en Kapelle. 
- nieuw ingekomenen 
- belangstellenden 
- gasten 

 
“De Ark” is een sfeervolle ruimte vol licht waar onze gemeente van 
ouderen en jongeren samenkomt. De hartslag daarin is het samen 
zingen, bidden, luisteren naar de uitleg uit de Bijbel, evenals het op  
gezette tijden vieren van Doop en Avondmaal. 
De gemeente weet zich een schakel in de lange traditie van christelijk 
geloven. Eenheid in verscheidenheid is voor ons een inzicht dat we 
graag koesteren. We geven ruimte voor iedereen die het christelijk 
geloof belijdt en beleeft op eigen wijze. 
Samen zoeken we naar onze opdracht in de wereld van vandaag. 
 
Hoewel onze gemeente bescheiden van omvang is, is er zeker 
betrokkenheid en kan zij bogen op een rijk geschakeerd veld van 
medewerkers. 
 
Predikant: vacant 
Tel:        
E-mail:   
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In en rond de kerk 
Gebouw en ontstaan van de gemeente 
Het is hier niet de plaats om uitvoerig op de geschiedenis in te gaan. 
Wie geïnteresseerd is, verwijzen wij naar het boekje van de heer  
Th. van Doeselaar: “De Nederlands Hervormde Kerk van 
Hoedekenskerke en haar geschiedenis” uitgegeven in 1985. 
 
Hier heel beknopt enkele punten. 
Het kerkgebouw dateert uit  ± 1420 - 1430. 
De bouwstijl is vroeg Gotiek of Schelde-Gotiek.  
Er staat alleen nog het koorgedeelte van een grotere kruiskerk, zoals 
deze bijvoorbeeld in Nisse en in ’s Heer Abtskerke nog wel te zien is. 
Oorspronkelijk stond op deze plaats een Romaans kerkje met toren 
(1280). Rondom de abscis van dit Romaanse kerkje is men, begin 15de 
eeuw, begonnen aan de nieuwbouw van de gotische kerk. Op 29 maart 
1782 is onverwacht de gehele toren ingestort en op een gedeelte van 
de kerk terecht gekomen. Men heeft daarna de noodzakelijkste 
aanpassingen verricht, zodat men in het nog resterende gedeelte, het 
koor, weer samen kon komen. Het niet gebruikte gedeelte is later 
afgebroken. 
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De Protestantse Gemeente “De Ark” 
Het grondgebied  bestaat uit de kerkdorpen Hoedekenskerke en 
Kwadendamme. 
 
Per 1 januari 2021 is het aantal: 

- pastorale eenheden:    98 
- aantal leden:      150 
waarvan: 
- belijdende leden:         57    
- doopleden:                   93 
     

 
Antependia 
Aan de preekstoel hangt in de eredienst een kleed in de kleur van het 
kerkelijk jaar. Zeven dames hebben begin jaren tachtig onder leiding 
van mevrouw I. van de Ree - Hajer ieder een antependium gemaakt. 
 
Orgel en organist 
Het orgel is een eenvoudig pijporgel, maar volgens kenners in zijn 
soort een welluidend exemplaar. Het orgel is gebouwd bij Proper in 
Kampen, in opdracht van A.S.J Dekker uit Goes. Deze heeft het 
vervoerd naar zijn werkplaats om het orgelbouwen te leren.  
De fa. Dekker heeft het orgel vervolgens in 1903 geplaatst in 
Hoedekenskerke. De kosten bedroegen destijds ƒ 1.300,00. 
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Kerkgebouw en tuin 
De kosterswerkzaamheden worden gedaan door vier vrijwilligers die 
bij toerbeurt de werkzaamheden verrichten.  
Het zijn de heren: Leen van Liere, Jaap van Maldegem, Gijs Rietveld 
en Ad de Jong. 
De dienstdoende koster fungeert ook als “dorpelwachter”. 
Het kerkgebouw wordt schoongemaakt door Angela Verhage. 
Voor de extra schoonmaak worden vrijwilligers gevraagd.  
De tuin wordt onderhouden door de heer Jasper Marijs, extra werk in 
de tuin wordt gedaan door vrijwilligers. 
Het adres van de kerk is: 
   Kerkstraat 32 
   4433 AT Hoedekenskerke 
 
Monument 
In de tuin van de kerk bevindt zich het oorlogsmonument. Hier liggen 
21 slachtoffers begraven, die omgekomen zijn tijdens de 74 uur 
durende beschieting in oktober 1944. De financiële middelen voor 
onderhoud komen uit giften van nabestaanden of een collecte tijdens 
een herdenkingsdienst. 
De Protestantse Gemeente van Hoedekenskerke heeft de zorg voor dit 
monument op zich genomen, omdat het op haar grondgebied ligt. 
 
Het bestuur van de kerkelijke gemeente 
De kerkelijke gemeente wordt bestuurd door de kerkenraad. 
De leden ervan worden, met uitzondering van de predikant,  
voor een termijn van 4 jaar benoemd. Jaarlijks worden door de 
kerkenraad kandidaten gezocht voor de vacatures. Gemeenteleden 
kunnen namen inleveren bij de kerkenraad, waarna de kerkenraad 
overgaat tot verkiezing van ambtsdragers. Na de verkiezing door de 
kerkenraad wordt er gelegenheid geboden om eventueel bezwaar te 
maken. 
Daarna vindt de bevestiging plaats. 
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Wijkindeling per ambtsdrager 
Goes, Kapelle, 's Gravenpolder, Ovezande, Steigerweg, Boeiertweg, 
Veerweg, Waanweg, Moertjesdijk en Slabbekoornsedijk: 
                                 de heer J. (Jacob) Verhage  
 
Kasteelhoekstraat, Donkershoekstraat, Moolhoekstraat en 
Oostendestraat:  
                                 mevrouw M.M.(Thea) Platschorre-van Liere  
 
Achterweg, Havenstraat, Vinningestraat, de Honte, Spoordijk, 
Smidsweg, Zuiddeeweg en Baarland:  
                                 mevrouw S.J.(Sanjo) Steijvers - Kok  
                                 (contactpersoon, geen ambtsdrager) 
 
Kwadendamme :      de heer J.D.(Jan) Lukasse 
 
Elsingswegeling, Haverhoekseweg, Molenstraat, Papegaaistraat, 
Kerkstraat, Kon. Julianastraat en ’s-Gravenpoldersestraat: 
 
                                  mevrouw P.H. (Nelleke) Dingemanse 

Kerkenraad: 
Predikant  vacant 
 
   
 
Scriba  Thea Platschorre-van Liere 

tel: (0113) 639230 
  matheap@zeelandnet. 
 
Notulist Helma Meeuwse – Dingemanse 
  tel: (06) 28826254 
  schoofje@zeelandnet.nl  



 9 

Ouderlingen:   
  Thea Platschorre-van Liere 
  tel: (0113) 639230 
  matheap@zeelandnet.nl   
 
Voorzitter kerkenraad Jan Lukasse 
  tel: (0113) 639579 
  anna_mar@zeelandnet.nl 
 
College van Kerkrentmeesters: 
Ouderling – kerkrentmeester Jacob Verhage 
  Tel: (06) 10354489 
  jacobverhage9@gmail.com 
 
Kerkrentmeester Jaap van Maldegem 
  tel: (0113) 311653 
  jcjvanmaldegem@delta.nl 
 
Administrateur - penningmeester:      
  Leen van Liere 
                                                    tel: (0113) 639214 
  lwvanl@zeelandnet.nl 
 
Ledenadministratie: Leo Koemans  
  tel (0113) 639281 
  lkoemans@zeelandnet.nl 
College van Diakenen:  
   Nelleke Dingemanse 
   tel: (06) 36082639    
   dingemanseph@hotmail.com 
    
Administrateur - penningmeester:  
   Conny Bitter – Ossewaarde  
   tel (0113) 639532 
   cbitter@zeelandnet.nl 
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Beleidsplan 
In het beleidsplan is vastgelegd wat wij als gemeente doen; welke taken 
behoren tot de  kerntaken die we zo willen houden en wat onze visie is. De 
inhoud van ons beleidsplan staat vermeld op onze website en is voor 
iedereen toegankelijk. Het beleidsplan wordt eens per vier jaar herzien. 
 
Privacy beleid 
Om de privacy binnen onze gemeente te waarborgen hebben wij 
hierover afspraken gemaakt en vastgelegd. Het betreft alle 
persoonsgegevens die de protestantse gemeente Hoedekenskerke 
verwerkt van haar leden, donateurs, deelnemers of andere 
geïnteresseerden. Het document waarin het beleid is vastgelegd staat 
op de website. 
 
Regionale samenwerking 
Sinds september 2012 hebben wij een steeds hechtere samenwerking met 
onze zustergemeenten Nisse en 's Heer Abtskerke. Wij hebben één 
predikant voor de drie gemeenten. Doordat kleine gemeenten in de Zak 
van Zuid-Beveland steeds verder krimpen is verdere samenwerking 
gezocht en gevonden. Sinds 1 januari 2018 is er een federatie "Rond de 
Zwake" gevormd tussen de gemeenten Nisse, 's Heer Abtskerke, DEO 
(Driewegen, Ellewoutsdijk, Ovezande), Oudelande en Hoedekenskerke. 
Met de eerder gevormde federatie "de Samenwerking" van de gemeenten 's 
Heer Arendskerke, Lewedorp, Borssele en Nieuwdorp is per 1 juli 2018 
ook een samenwerkingsovereenkomst gesloten.  
 
Diensten van de kerk 
 
Contactadres 
Als contactadres fungeren Leo en Gerda Koemans,  
e-mail: lkoemans@zeelandnet.nl, telefoon: 06-38 20 14 69 
 
Het is plezierig in een kleine gemeenschap als de onze, op de  
hoogte te zijn van het wel en wee van de gemeenteleden. 



 11 

In de wekelijkse eredienst maken we melding van overlijden,  
van opname in en ontslag uit het ziekenhuis, geboorten en 
huwelijken. In het blad “Kerkwijzer” vermelden wij, naast eerder 
genoemde gebeurtenissen, ook huwelijksjubilea of andere bijzondere 
aangelegenheden. Deze vermelding laten we achterwege, wanneer u 
aangeeft dat u daar geen prijs op stelt. 
 
Stel onze contactpersoon op de hoogte van: 

• berichten van vreugde en verdriet 
• opname en ontslag ziekenhuis 
• verhuizing van een of meerdere gezinsleden 
• namen van mensen, die een bezoekje op prijs stellen. 

 
Oren en ogen open en zorg voor elkaar 

kan van veel betekenis zijn! 
 
Kerkdiensten 
Gewoonlijk worden de kerkdiensten iedere zondag om 10.00 uur 
gehouden. Toch is het goed altijd even het juiste tijdstip en plaats in 
het kerkblad te controleren. Door omstandigheden kan het wel eens 
gewijzigd worden. Per 1 januari 2021 kerken we iedere zondag samen 
met onze zustergemeenten om de beurt in Nisse, 's Heer Abtskerke of 
Hoedekenskerke. De diensten worden online uitgezonden via 
kerkdienstgemist.nl. Waar de dienst wordt gehouden staat vermeld in 
Kerkwijzer en op onze website 
 
Heilige Doop 
Wanneer ouders hun kind willen laten dopen kunnen zij zich wenden 
tot de predikant of één van de kerkenraadsleden. 
 
Heilig Avondmaal 
Het Heilig Avondmaal wordt ten minste vijf keer per jaar gevierd. Wij 
houden een open Avondmaal waaraan ook de kinderen mogen 
deelnemen. Er wordt druivensap geschonken. 
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Huwelijksdienst 
Voor de kerkelijke bevestiging en inzegening van een huwelijk kan 
men zich wenden tot de predikant of één van de leden van de 
kerkenraad. Het verdient aanbeveling dit tijdig te doen. De orde van 
dienst wordt in overleg met het bruidspaar samengesteld. Aan de 
huwelijksdienst zijn voor leden geen kosten verbonden. Tijdens de 
dienst wordt een collecte gehouden die bestemd is voor het plaatselijk 
kerkenwerk. In de week voor Pasen vindt bij voorkeur geen kerkelijke 
inzegening plaats. 
 
Rouwdienst 
Voorafgaand aan een begrafenis of crematie is het mogelijk een dienst 
van Woord en Gebed te houden. De kerkenraad geeft er de voorkeur 
aan om deze dienst in het kerkgebouw te houden. U kunt contact 
opnemen met de predikant of de contactpersoon. 
 
Autodienst 
Wanneer u niet op eigen gelegenheid naar de kerkdienst kunt komen, 
kunt u contact opnemen met het contactadres of één van de 
kerkenraadsleden. 
 
Bloemendienst 
De bloemen die ’s zondags in de kerk staan, worden bezorgd bij 
iemand uit de gemeente. Dit zijn de 75 plussers, leden die een 
huwelijksjubileum vieren, de doopouders, nieuw ingekomen leden of 
gewoon voor iemand die een bloemetje verdient. 
 
Internetaansluiting 
Aan huis gebonden gemeenteleden kunnen via internet de kerkdienst 
rechtstreeks thuis volgen. Wanneer u niet over internet beschikt kunt u 
contact opnemen met één van de kerkenraadsleden.  
Via kerkdienstgemist.nl kan ook achteraf de kerkdienst beluisterd 
worden. 
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Website 
Via www.hoedekenskerkeprotestantsekerk.nl kan onze website 
bezocht worden met informatie over onze gemeente, activiteiten en 
kerkdiensten. 
 
Nevendienst 
Wanneer er kinderen in de kerk zijn wordt er tijdens de kerkdienst in 
de consistorie nevendienst gehouden voor alle kinderen van de 
basisschool en voor hen die in de eerste jaren van het voorgezet 
onderwijs zitten. 
Door de leiding van de nevendienst wordt het rooster van Kind op 
Zondag gevolgd.  
 
De leiding is in handen van: 
    Nelleke Dingemanse. 
    Carolien van Maldegem - Markusse. 
     
Contactpersoon Nevendienst: 
Nelleke Dingemanse, tel: (0113) 341029, 
e-mail: dingemanseph@hotmail.com 
 
Zanggroep 

Gods goedheid houdt ons staande 
zolang de wereld staat! 

Houdt dan de lofzang gaande 
voor God die leven laat.(ps.107) 

 
Een groepje enthousiaste zangers ondersteunt en stimuleert op zondag 
de zang in de eredienst. Zij doen dit door nieuwe of minder bekende 
liederen voor te zingen of zorgen voor afwisseling en of  
meerstemmigheid. 
De zanggroep is begonnen met de wekelijkse oefening in januari 
1974. Het nieuwe Liedboek voor de Kerken werd toen in 
Hoedekenskerke in gebruik genomen. 
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In 2013 is er weer een nieuw liedboek in gebruik genomen: “Zingen 
en bidden in huis en kerk”. Dit liedboek geeft een nog grotere variatie 
aan liederen en gebeden. Alle 150 psalmen met de berijming uit 1968 
hebben een plaats gekregen. Aangevuld  met vele nieuwe liederen, 
buitenlandse liederen, oude bekende en onbekende liederen uit de 
schat der eeuwen. Het aantal Engelse melodieën heeft een ruimere 
plaats gekregen. 
In al dat moois ligt weer een nieuwe uitdaging voor de zanggroep en 
de zingende gemeente. 
De versregel hierboven komen uit de  aloude psalmen. Het nieuwe 
liedboek eindigt met een gedicht van Willem Barnard: 

 
Talloos de liederen, talloos 
Al die nog niet geschrevene: 
Ook de nu nog niet levenden 
Zette de dankzegging voort. 

 
De groep is in de loop der jaren kleiner geworden, maar die 
enthousiaste zangers hebben er nog steeds plezier in, om de liefde 
voor het lied uit te dragen.  
Het is bijzonder fijn dat voor de feestdagen een aantal zangers zich bij 
de groep aansluiten om de zang extra te stimuleren. 
De zanggroep komt vanaf oktober tot aan Pinksteren bij elkaar op 
donderdagavond om 19.30 uur in de consistorie. We zingen een klein 
uurtje, zodat het niet de hele avond in beslag neemt. 
De leiding is in handen van Jos Roelse, tel: (0113) 63 92 86, 
e-mail: roelse-rensen@hetnet.nl 
 
Kerkblad 
Eén keer per vier weken, in de zomermaanden per zes weken, 
verschijnt het blad “Kerkwijzer” met plaatselijke en regionale 
informatie over kerkdiensten en andere activiteiten uit de gemeente. 
Berichten voor “Kerkwijzer” kunnen worden ingeleverd bij: 
Christien Roelse, e-mail: roelse-rensen@hetnet.nl 
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Opzeggen van abonnementen voor 1 december, bij voorkeur 
schriftelijk. 
  
Het blad wordt bij u thuisbezorgd door: 
Marja Noort - de Koning 
Gerjan Haaij 
 
Kringwerk 
In september wordt in een aparte brochure bij Kerkwijzer een breed 
aanbod aan activiteiten in de regio voor het komend seizoen 
bekendgemaakt met de mogelijkheid tot aanmelden. Er zijn 
mogelijkheden te over om deel te nemen aan gespreksgroepen, thema-
avonden, filmavonden, gezamenlijke maaltijden, enz. de activiteiten 
vinden plaats door de hele regio Zuid-Beveland. 
 
Zending 
De zorg voor de inkomsten van de zending is in handen van het 
College van Diakenen. In het portaal van de kerk hangt een 
collectebus en een bus voor gebruikte postzegels en kaarten. Verder 
zijn er regelmatig collectes met de zending als bestemming. In de 
week voor Pinksteren ontvangt u een acceptgirokaart voor een 
bijdrage aan de zending. 
Wilt u meer weten over de zending, abonneer u dan op het blad 
“Vandaar”. Dit is zeer de moeite waard. Opgave bij één van de 
diakenen. 
 
Verjaardagsbus 
De jarigen vanaf 18 jaar uit de gemeente worden elk jaar bezocht met 
een felicitatie namens de kerk. Tevens wordt u gevraagd om uit 
dankbaarheid voor een nieuw levensjaar een bijdrage te doneren in de 
verjaardagsbus. De opbrengst komt ten goede aan de plaatselijke 
gemeente. Dat wil zeggen: de wekelijkse bloemen in de kerk worden 
hiervan gekocht. Mocht er aan het eind van het jaar een bedrag over 
blijven dan zal dit worden besteed aan goed doel.  
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Medewerkers van de verjaardagsbus zijn: 
Maand: Naam: 
Januari:  Jannie Paulusse 
 
Februari: Thea Platschorre     
    
Maart:  Corry van Doorn   
    
April:  Silvia Lukasse  
    
Mei:   Marianne Bijkerk 
    
Juni:   Marianne Bijkerk    
    
Juli:   Lenie van de Ree  
    
Augustus:  Gerda Koemans 
    
September:  Jacqueline Brevet  
     
Oktober:  Thea Platschorre 
         
November:  Koos Verdonk 
    
December:  Marianne Bijkerk     
 
Verjaardagsbus Kwadendamme:  
                         Jenny Hoogeveen  
    
Verjaardagsbus ’s-Gravenpolder:   
   Jacqueline Zandee      
 
Verjaardagkaart Buitengebied:  
   Christien Roelse  
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Financiën 
Kerkelijke bijdrage 
In de maand januari ontvangen alle leden van 21 jaar en ouder een  
e-mail of een enveloppe voor de actie “Kerkbalans”. 
Zodra het College van Kerkrentmeesters de ingevulde strook met het 
door u toegezegde bedrag heeft ontvangen, weet zij hoe het 
“huishoudboekje” van de gemeente er in dat jaar uit zal zien. 
U bent vrij om te geven, maar om onze kerk financieel gezond te 
houden, zodat we aan al onze verplichtingen kunnen voldoen, is een 
bijdrage nodig van ca. € 197,00 per lid per jaar. 
Deze bijdrage bestaat uit giften en collecten voor de plaatselijke kerk 
en uw bijdrage voor Kerkbalans. Onze gemeente is ANBI 
geregistreerd zodat uw bijdrage als gift aftrekbaar is bij uw 
belastingaangifte. 
Naast de landelijk afdracht, moeten het salaris van de predikant, 
onderhoud en verwarming van de gebouwen, kosten erediensten, 
ledenadministratie enz. betaald worden. Het College van 
Kerkrentmeesters vertrouwt erop dat een ieder ook financieel zijn/haar 
verantwoordelijkheid beseft, omdat zonder uw bijdrage de kerk niet kan 
voortgaan met haar hoopgevende en bemoedigende opdracht. 
 
Financiële verantwoording 
Na het avondgebed op de biddag voor gewas en arbeid is er 
gelegenheid om kennis te nemen van de financiële huishouding van 
onze gemeente. Het College van Kerkrentmeesters en de Diakenen 
geven dan een toelichting op de rekeningen van het afgelopen jaar en 
de begroting van het lopende jaar. Ook kunnen er natuurlijk algemene 
vragen over onze gemeente aan de kerkenraad gesteld worden. 
 
Solidariteitskas 
Bij de vorming van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) werden 
de gebruiken en financieringsvormen van de fuserende kerken zoveel 
mogelijk op elkaar afgestemd. Eén van de aanpassingen is de vorming 
van de Solidariteitskas. Voor Hervormde leden een oude bekende, de 
Solidariteitskas is de nieuwe naam voor de Generale Kas.  
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Kerkordelijk is het College van Kerkrentmeesters gehouden de 
belijdende leden van de gemeente te benaderen voor een bijdrage die is 
vastgesteld op € 10,00 per jaar. Als gemeente dragen wij voor ieder 
belijdend lid € 5,00 af aan de Solidariteitskas, de resterende € 5,00 komt 
ten goede aan onze eigen gemeente. In de maand september wordt aan 
ieder belijdend lid daarom de kwitantie voor de Solidariteitskas 
aangeboden.  
Meerderjarige doopleden ontvangen ook een acceptgirokaart met 
daarbij de vraag om een bijdrage over te maken. 
De bijdrage van doopleden is op vrijwillige basis.  
Gemeenten die in financiële problemen (zijn) komen te verkeren, 
kunnen een beroep doen op de bijeengebrachte middelen. Op deze wijze 
helpen we als gemeenten elkaar.  
De ene keer help je, de andere keer word je geholpen. 
 
Plantenactie 
Elk jaar wordt in de maand april een plantenactie gehouden. 
Geraniums en andere planten in diverse kleuren worden verkocht.  
De netto opbrengst is bestemd voor het plaatselijke kerkenwerk of een 
vooraf te bepalen doel. 
 
Rekeningnummers van de kerk: 
College van Kerkrentmeesters: RABO:  
    NL13 RABO 0328300977 
    SKG: 
    NL89 RABO  0373722672 
Diaconie:   RABO: 
    NL14 RABO 0328308331 
 
Collectebonnen 
Voor alle kerkelijke giften kan gebruik gemaakt worden van  
collectebonnen met een waarde van € 1,00. Deze kunnen ook gebruikt 
worden in de gezamenlijke diensten in Nisse en 's Heer Abtskerke. Ze 
zijn als gift aftrekbaar van de belasting. 
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U kunt ze bestellen bij de heer Leen van Liere. 
Ze kunnen worden besteld en betaald via NL39 RABO 0373722699 
o.v.v. "collectebonnen". De bonnen worden bij u thuisbezorgd. 
 
Verhuizen, laat je kennen………… 
Help onze administratie door uw verhuizing of die van één van uw 
gezinsleden schriftelijk door te geven aan één van de 
kerkenraadsleden.  
 
 
Hoedekenskerke, februari 2021 
 
 


