
Kopij Hoedekenskerke  05-2021  
 
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  11 april                 Hoedekenskerke 
    10.00 uur dienst  vanuit de Mariakerk in  Nisse 
     mw.ds. T. Zijlstra  
     
Zondag  18 april                          10.00 uur  dienst in ’s-Heer Abtskerke 
          mw. ds I. de Heer 
           
Zondag  25 april  10.00 uur dienst in Nisse                 
    mw. ds M. Haas   
                              
Zondag     2 mei               Hoedekenskerke 
    10.00u  dienst vanuit de Mariakerk in Nisse 
     mw. ds. I. de Heer 
                                                   
Bij de diensten 
Zoals in de vorige Kerkwijzer vermeld stond, start de renovatie van de kerk op 6 april. Namens de 
kerkrentmeesters begeleid  Jaap van Maldegem de restauratie. 
Het is tijdens de restauratie  niet mogelijk om dienst te houden in Hoedekenskerke. De diensten die gepland 
staan in“ de Ark” worden gehouden in Nisse.  
 U kunt de dienst volgen via  kerkdienstgemist.nl   en u zoekt verder onder Zeeland  en daarna 
Hoedekenskerke/ Nisse 
 
 Bericht van de nevendienst 
Hoewel de  kinderen nu niet fysiek in de kerkdienst zijn, worden ze niet  vergeten. De kinderen krijgen elke week 
het verhaal van die zondag toegestuurd en de podcast met het verhaal , via whats app. 
Omdat het nu niet mogelijk is om met Palmpasen in de kerk een Palmpaaskruis  te maken, hebben  de 
kinderen allemaal een tasje gekregen met een brief, kleurplaat, uitleg van de symbolen aan het Palmpaaskruis. En 
natuurlijk de benodigdheden. 
 
De leiding van de nevendienst wil onderstaande brief nog graag met u delen. 
De brief is bezorgd voor Palmzondag. 
De leiding van de nevendienst doet haar best om de band met de kinderen en de gemeenten  in stand te houden.  
 

 



Hallo jongelui, 
 
Hoe is het met jullie allemaal? Wij hopen, dat jullie gezond zijn en hopelijk gaan jullie gedeeltelijk weer naar 
school. 
Zoals jullie inmiddels wel weten, kan nog niet iedereen op Zondag naar de kerk. Maar zijn er alleen 
vieringen, die jullie digitaal kunnen zien. En krijgen jullie elke week een verhaal uit de Bijbel via Whats app.  
Zo ook Zondag 28 maart, dan is het Palmpasen. Op Palmpasen wordt het verhaal verteld, over de intocht van 
Jezus op een ezel in Jeruzalem. 
De mensen dachten, dat het de koning van de Joden was en waren zo blij. 
In de kerk maken we dan altijd met jullie een Palmpaaskruis, met daarop een broodhaan en versieringen er 
aan, die allemaal een betekenis hebben. 
Jammer genoeg kan dit nu door de corona niet. Daarom krijgen jullie allemaal een tasje, met daarin de 
benodigdheden om zelf een Palmpaaskruis te versieren. 
 
Wij hopen, dat jullie zo toch Palmpasen mee kunnen vieren en vinden het leuk, als jullie een foto naar ons 
appen van jullie Palmpaaskruis.  
Wij wensen jullie een fijn Paasfeest en hopen, dat we jullie snel weer in de kerk mogen zien. 
 
Lieve groetjes van de leiding van de nevendienst van Hoedekenskerke, Nisse en  
’s Heer Abtskerke, 
 
          Loes, Carolien en Nelleke 
 
 
Huwelijksjubileum  
Op 16 april hopen Trudy en Peter Wattel hun 50-jarig huwelijk te vieren. Het wordt een bijzondere dag te  
midden van verhuisdozen . 
Als gemeente willen we jullie van harte feliciteren met deze mijlpaal en jullie de woorden van lied 788 vs 3 
meegeven: 

Zoals ten einde toe 
de mensen twee aan twee 
hun lange wegen gaan, 
en God gaat met hen mee, 
zo zal Hij met u zijn 
in leven en in dood, 
Hij wordt uw brood en wijn 
en dit geheim is groot. 

 
Verjaardagen 
Op 22 april hoopt mw J. van Erk-den Rooijen, Eglantierstraat 30,4431 EP ’s-Gravenpolder, haar verjaardag 
te vieren. 
Op 25 april is het de verjaardag van mw J.Wirtz-Kruijs Voorberge , Vinningestraat 30. 
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  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. 
 
 



Geraniumactie 
Een jarenlange traditie die we graag willen voortzetten.  
De lente is weer begonnen. Velen werken weer hard in de tuin om alles  op orde te maken. 
We gaan een mooie tijd tegemoet.  De potten en bloembakken moeten weer gevuld worden. Met dit bericht 
willen we uw aandacht  vragen voor onze geraniumactie. 
Op dit moment weten we nog niet precies welke planten we naast de geraniums kunnen aanbieden. We 
overleggen met de fa. Kopmels uit ’s-Gravenpolder. Bij het verschijnen van Kerkwijzer  kunt u e.e.a. lezen 
op de website van de kerk: www.hoedekenskerkeprotestantsekerk.nl  Ook ontvangen alle dorpsbewoners 
informatie per brief met bestellijst. 
U betaalt de planten vooraf. 
Op donderdag 22 april worden de planten bij u thuis gebracht. 
Van die bezorgservice  wilt u toch zeker gebruik maken! 
De opbrengst van deze actie is bestemd voor het herstel van het stucwerk aan de zuidmuur van de kerk. 
 
Portaalwachter en Adieu 
 Rinus Paauwe trad vele jaren op als portaalwachter van de kerk. Toen hij vertrok naar Roemenië nam Trudy 
Wattel deze taak van hem over. Ze heette iedereen welkom, deelde liturgieën uit, zorgde voor het 
gastenboek, kortom verleende hand-en spandiensten waar dat nodig was.  
Namens de gemeente veel dank voor de trouw en nauwgezetheid waarmee je deze taak hebt verricht. 
Bij deze dank voegen we natuurlijk ook Peter toe. In een vorige Kerkwijzer is dit al genoemd, maar nu 
nogmaals: Peter veel dank voor alles wat je voor onze gemeente hebt gedaan. 
We wensen jullie samen een mooie tijd toe in Middelburg. We hopen jullie zeker nog eens in ons dorp en in 
onze kerk te ontmoeten. Adieu! 
 

Afscheid 
God, zegen ons, nu we weggaan van hier, zolang ons thuis. 
Help ons de dingen bij elkaar te zetten die we nodig hebben voor onze reis, 
en dan stil te staan, 
te beseffen wat deze plaats voor ons betekent: 
al die herinneringen in alle hoeken van de kamers, 
de muren die onze adem, onze woorden opzogen en weerkaatsten. 
Mag ons vertrek in vrede zijn, 
zodat we  een rijke oogst met ons mee mogen dragen 
waar we in de toekomst mee vooruit kunnen. 
God, zegen ons vertrek, dat we thuis zijn bij U.(  naar pag. 1337 Liedboek) 
 
Tenslotte 

Voor u gelezen: een eyeopener…. 
 

Gezonde voeding € 80,- : te duur 
Uit eten met vrienden € 80,- : redelijk 
 
Opleiding  € 995,-: te duur 
iPhone € 995: noodzaak 
 
30 minuten Bijbel lezen: waar  haal ik de tijd vandaan? 
30 minuten Facebook/: de tijd vliegt! 
 
1 uur Kerkenwerk: dat is wel even plannen! 
1 uur Netflixen: nog een aflevering doen? 

 
 
Een hartelijke groet aan u allen. 
 
Kopij of tips voor de eerstvolgende Kerkwijzer kunt u inleveren vóór  21 april  bij familie Roelse, 
e-mailadres: roelse-rensen@hetnet.nl 
 



  
 



 


