
Kopij Hoedekenskerke  04-2021  
 
Predikant:  Vacant 
    
 Scriba:   Thea Platschorre, Kerkstraat 43, 4433 AS Hoedekenskerke 
   T. 0113 – 639 230, E. matheap@zeelandnet.nl 
Contactadres:  Leo en Gerda Koemans, ‘s-Gravenpoldersestraat 11,  
   4433 AG Hoedekenskerke 
   T. 06 38 20 14 69 , E. lkoemans@zeelandnet.nl 
Website:  www.hoedekenskerkeprotestantsekerk.nl 
College van  
Kerkrentmeesters:              RABO                   NL13 RABO 0328300977 
Diaconie:   RABO      NL14 RABO 0328308331  
Collectebonnen:  SKG      NL39 RABO 0373722699 
  
 
Zondag 14 maart                 4e zondag in de Veertigdagentijd 
    10.00 uur dienst in Nisse 
     mw.ds. T. Zijlstra  
                 
Zondag 21 maart                 5e zondag  in de Veertigdagentijd 
                10.00 uur Hoedekenskerke 
          mw. M. Meulensteen 
          Kindernevendienst: Nelleke Dingemanse 
                                               Collecte: diaconie en kerk 
                       Koster: Leen v. Liere 
           Bloemen: Carolien en Jenny  
                                                     
Zondag 28 maart                    6e zondag  in de Veertigdagentijd   
                         10.00 uur dienst in ’s-Heer Abtskerke 
    ds. H. de Bie 
                  
Ma.29, Di. 30, Woe 31 maart  19.30 uur Vespers in ’s-Heer Abtskerke 
    mw. ds. M. Haas 
 
Donderdag  1 april             19.30 uur Witte Donderdag ,’s-Heer Abtskerke 
    mw. ds. M. Haas 
 
Vrijdag        2 april              19.30 uur Goede Vrijdag ,Nisse  
    mw. ds. M. Haas 
 
Zondag        4 april               10.00u  Paasviering , Nisse 
     mw. ds.  M. Maas 
                                                   
Gemeenteavond 
We zijn al vele jaren gewend om de gemeenteavond in de maand maart te houden. 
Door alle maatregelen i.v.m. corona komt deze voorlopig te vervallen. 
De kerkenraad heeft besloten om de gemeenteavond te verzetten naar medio september. 
De kascommissies  hebben de kas gecontroleerd van zowel de kerk als van de diaconie. 
Beide zijn goed bevonden met dank aan Leen van Liere en Conny Bitter voor hun vele werk. 
Mochten er dringende vragen zijn vanuit de gemeente die niet tot september kunnen wachten, kunt u contact 
opnemen met Jan Lukasse. 
T. 0113 639579   E. anna_mar@zeelandnet.nl 
 
Restauratie kerk 
Na  Pasen  op dinsdag 6 april start de renovatie van de kerk en de  
toren van de Protestantse gemeente de Ark. 
In en buiten de kerk worden de volgende werkzaamheden uitgevoerd: 

• Slecht stucwerk in de kerkzaal en de opgaande toren wordt gesloopt en opnieuw gestukadoord. Alle 
wanden tot 2.40 m  hoogte worden gesausd. 



• De lambrisering langs de zuidkant van de kerk wordt vernieuwd. 
• Lekkage in de toren wordt opgespoord en gerepareerd. 
• Er worden enige reparaties verricht aan de dakbedekking van de consistorie. 
• De consistorie en de kerk wordt buiten alsmede de toren van de gemeente geheel geschilderd. 

Voor de werkzaamheden wordt rijkssubsidie ontvangen. De werken duren tot half juli 2021.  
De kosten voor de toren komen ten laste van de gemeente Borsele. 
 
Jaap v Maldegem 
 
Diensten. 
De Paasviering wordt gehouden in  Nisse. We kiezen binnen de drie gemeenten niet voor twee online 
diensten zonder kerkgangers.  
In verband met bovengenoemde restauratieplannen zult u begrijpen dat het niet mogelijk is om tijdens de 
verbouwing kerkdienst te houden in Hoedekenskerke.  
De kerkdiensten die in “de Ark” gepland staan zullen gehouden worden in Nisse of ’s-Heer Abtskerke. Deze 
diensten worden geregeld door de kerkenraad van Hoedekenskerke. 
Helaas moeten we er rekening mee houden dat ook dan nog diensten worden gehouden zonder kerkgangers. 
Zodra er meer bekend is, wordt u daarover ingelicht. 
  
Verjaardagen 
Op 21 maart hoopt mw C.J. Minderhoud-Braamse, Havenstraat 29, haar verjaardag te vieren. 
Op 27 maart is het de verjaardag van mw J.H.Schouten-Wansink, Oostendestr. 9  
Beide jarigen namens de gemeente van harte gefeliciteerd . 
We wensen u  Gods zegen toe voor het komende levensjaar. 
 
Verjaardagsbus  en kerkcollectes 
Vanwege de coronacrisis moeten we persoonlijk contact zoveel mogelijk vermijden. We komen niet bij u 
langs met de verjaardagsbus. Wel ontvangt u het kaartje met onze gelukwens .  U kunt een bedrag 
overmaken op de rekening van de diaconie o.v.v. verjaardagsbus:  
NL14 RABO 0328308331. 
Ook missen we de collectebijdragen, omdat we online diensten moeten moeten houden zonder kerkgangers., 
U kunt uw bijdrage  overmaken : voor Diaconie  NL14 RAB0 0328308331       
      voor de Kerk    NL13RABO 0328300977 
 
We willen iedereen die een bijdrage heeft overgemaakt hartelijk bedanken. 
 
Tenslotte 
Een hartelijke groet aan u allen. 
 
Het slotlied bij de Paasviering was altijd:  U zij de glorie. 
Begeleid door organist en koperblazers  zongen zanggroep en gemeente het lied uit volle borst mee. 
Helaas kan dat ook dit jaar niet. 
We eindigen hier met het tweede couplet . 
Mogen de woorden van Hoop en Licht in onze harten en huiskamers blijven klinken, misschien aarzelend en 
stil, maar zeker vanuit het hart. 
 
Licht moge stralen in de duisternis, 
nieuwe vrede dalen waar geen hoop meer is. 
Geef ons dan te leven in het nieuwe licht, 
wil het woord ons geven dat hier vrede sticht: 
U zij de glorie, opgestane Heer, 
U zij de victorie, U zij alle eer! 
 
Kopij of tips voor de eerstvolgende Kerkwijzer kunt u inleveren vóór  26  maart  bij familie Roelse, 
e-mailadres: roelse-rensen@hetnet.nl 
 


