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KERKDIENSTEN 
Zondag 9 mei, 10.00 uur.   
Ds. T. Zijlstra uit Tienhoven 
Dienst in ’s-Heer Abtskerke 
 
Donderdag 13 mei, 10.00 uur 
Regionale Oecumenische 
Hemelvaartsdagviering 
Ds. E. Barendrecht en pastor A. van Veldhoven 
Dienst in Heinkenszand 
Meer info: zie Hemelvaartsdagviering 
 
Zondag 16 mei, 10.00 uur.  
Dhr. K. Bos uit Goes 
Dienst in Nisse 
 
Zondag  23 mei, 10.00 uur.  
Pinksterviering 
Ds. J. Buller 
Federatiedienst in Driewegen 
 
Zondag 30 mei, 10.00 uur. 
Ds. C. Brakema uit ’s-Heer Abtskerke 
Dienst van Hoedekenskerke in Nisse 
 
 
 
Bij de diensten. 
Bovengenoemde diensten zullen waarschijnlijk allemaal online worden uitgezonden. 
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 
 
Zingen 
Op zondag 11 april zongen we weer met een klein groepje gemeenteleden de liederen. 
Wat fijn was het om weer te zingen. 
Op 3 januari  was dat voor het laatst. We ontvingen een leuke, spontane reactie via de email: 
Met veel plezier hebben we afgelopen zondag (11 april) de kerkdienst in Nisse gevolgd. Het optreden van de 
zanggroep was voor ons een echte verrassing. Nu konden we tenminste vanaf de bank weer meezingen. 
 
Hieruit blijkt maar weer hoezeer we het zingen met elkaar missen.  
Tweemaal hadden we een zingende voorganger.  Marja Flipse uit Den Haag en Mathilde Meulensteen uit 
Vlissingen. Op 28 februari zong onze organist Erik Murre uit ’s-Gravenpolder de liederen. 
Zo konden we de lofzang laten klinken. Deze periode maakt ons zeker creatief.  



Maar één ding staat vast. We verlangen allemaal naar het “normaal”. Iemand zei zodra we weer naar de kerk 
gaan en als gemeente mogen zingen, beginnen we met een zangdienst. 
 
Geranium- en of plantenactie 
Zo het er nu uitziet is de geranium- en of plantenactie  weer een succes. 
In 2020 hebben we geen verkoop kunnen organiseren. 
Er zijn nu zelfs meer bestellingen dan de afgelopen keer in 2019. 
Zorg goed voor de planten en we hopen dat ze aan de verwachtingen zullen voldoen. 
Fijn dat Fa Kopmels weer bereid was om zijn aandeel in hier in te leveren. 
Dank aan allen die planten hebben besteld en allen die hebben meegewerkt aan de actie. 
Namens de kerkenraad,  Jacob Verhage. 
 
Huwelijksjubileum 
Op 8 mei zijn dhr. en mevr. Roubal-Prins 40 jaar getrouwd. Zij wonen Vreelandsedijk 9 
4434 NK Kwadendamme. 
Namens de gemeente van harte gefeliciteerd. We wensen jullie een mooie dag met elkaar.  
 
Verjaardagen 
Er zijn vier jarige gemeenteleden in de maand mei. 
  6 mei dhr. A. van Riet, Molenstraat 46a 
11 mei mevr. P.J. Nijsse-Meertens, Havenstraat 2 
14 mei dhr. H. Hogeweg, De Kroon 8 in Kwadendamme 
29 mei dhr. J.G.  Bliek, Veerweg  6 
 
Alle vier de jarigen hebben de leeftijd der zeer sterken bereikt. 
In psalm 90 staat “de dagen onzer jaren zijn zeventig, indien wij sterk zijn 80.” 
Bij ieder zullen er herinneringen zijn van vreugde en verdriet. Toch is er altijd  reden tot dankbaarheid 
wanneer  je weer een jaar ouder bent geworden.  
Namens de gemeente van harte gefeliciteerd . 
 
Psalm 90 begint met: 
Heer Gij zijt ons een toevlucht geweest van geslacht tot geslacht. 
Het laatste vers van die psalm is: 
Laat ons uw genade zien, Heer onze God 
Bevestig het werk onzer handen. 
Het werk onzer handen bevestig dat.  
 
Verjaardagsbus  en kerkcollectes. 
Op uw verjaardag bellen we niet aan om te feliciteren. U ontvangt wel een kaartje  met onze gelukwens .  
We komen ook niet met de verjaardagsbus langs.  
U kunt u een bijdrage  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 
 
Hartelijk dank daarvoor! 
 
Tenslotte 
Voorlopig blijven we met een klein groepje de liederen zingen in de kerkdienst. Het bezoek aan de 
kerkdienst blijft ook beperkt, zolang ons maatschappelijk leven beperkt blijft. 
Zodra daar meer vrijheden in komen zullen wij daar op reageren, maar gelukkig kunt u de online diensten 
volgen. 
 
We begrijpen dat veel mensen zorgen hebben in deze moeilijke tijd. Als er hulp nodig is,  of u voelt zich erg 
eenzaam, aarzel niet om ons dat te berichten. Wij zullen U helpen waar mogelijk is. 
 
Vriendelijke groeten de kerkenraad van de ARK. 
 



Kopij of tips voor de eerstvolgende Kerkwijzer kunt u inleveren vóór  dinsdag 18 mei bij familie Roelse, 
e-mailadres: roelse-rensen@hetnet.nl 
 
 
Bericht voor alle drie de gemeenten: 
 
 
Nieuws van de nevendienst 
 
Tjonge wat was het een feest voor ons, Carolien, Loes en Nelleke. We hadden in de brief aan de kinderen 
gevraagd, of zij een foto via WhatsApp  wilden sturen van de Palmpaaskruisen, die zij hadden gemaakt met 
de spullen, die ze in de tasjes thuis hadden gekregen. Nou jullie hadden goed jullie best gedaan, dat is te zien 
op de foto’s. 
Wat fijn, dat jullie op deze manier toch samen met ons het verhaal konden horen en verwerken. In de tas zat 
ook een kleurplaat over Palmpasen, die Loes allemaal heeft opgehangen in de kerk in Nisse, nadat jullie ze 
prachtig hadden gekleurd. Wat was het een prachtig gezicht, 23 prachtig ingekleurde platen, wat hadden 
jullie hard gewerkt! 
Ze waren tijdens de dienst op Paasmorgen goed te zien voor iedereen en bovendien kon iedereen ze nog één 
voor één zien aan het eind van de dienst in een filmpje door Dirk gemaakt.  
Zo waren ook jullie bij ons in onze gedachten en we weten , dat ook jullie het hebben gezien. 
Wat was het mooi, om deze periode en het Paasfeest zo samen te werken met als doel om de kinderen te 
laten weten, dat zij er zeker ook bij horen . En laten we hopen en bidden, dat we elkaar snel weer live kunnen 
ontmoeten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
TRIONIEUWS 
Bij de diensten 
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. U zoekt verder onder Zeeland en daarna Hoedekenskerke/ 
Nisse 
 
Diaconie 
De triodiaconie wil graag uw aandacht vragen voor de volgende doelen: 
Zondag 9 mei: Noodhulp Libanon 



Van de miljoenen Syriërs die door de oorlog hun land zijn ontvlucht, zijn de meeste terechtgekomen in 
Libanon, Jordanië en Turkije. Zij hebben alles achter moeten laten en leven in grote armoede. Via een 
netwerk van kerken in deze regio ondersteunt Kerk in Actie vluchtelingen op verschillende manieren, onder 
andere met een opleiding of het opzetten van een eigen bedrijfje. Want afhankelijk zijn van hulp zonder zelf 
iets te kunnen doen, maakt vluchtelingen nóg ongelukkiger. 
Pinksterzondag 23 mei: Zending (Egypte) 
Pinksteren: het feest van de Geest. Daarom collecteren we voor een project dat het bijbellezen stimuleert. 
Het Bijbelgenootschap van Egypte schrijft elk jaar een bijbelcompetitie voor kinderen uit. Dit is een groot 
succes in de Egyptische kerken. Kinderen, maar ook hun ouders, bestuderen het bijbelboek dat in de 
wedstrijd centraal staat. Afsluitend voeren de kinderen een voorstelling op waarin ze het verhaal naspelen. 
Zo leren ze het bijbelverhaal door en door kennen. 
Zondag 30 mei: Jong protestant en diaconaat 
Jongeren en diaconaat: een mooie combinatie! Met Jong in Actie, een samenwerkingsproject van Jong 
Protestant en Kerk in Actie, maken jongeren kennis met een diaconaal project en gaan ze ook diaconaal aan 
de slag. Deze activiteiten zijn onderdeel van een groter programma dat door Jong Protestant en Kerk in Actie 
is ontwikkeld en jongeren bewust maakt van het belang van diaconaat. Daarnaast geeft het programma 
gemeenten handvatten voor hoe ze jongeren en diaconaat structureel kunnen verbinden. 
Mocht u een of meerdere of zelfs alle doelen willen ondersteunen dan kunt u uw bijdrage overmaken naar de 
bankrekening van uw diaconie onder vermelding van het betreffende doel. De gegevens vindt u in de 
koptekst. 
 
Tenslotte 
 
        BEKIJK HET EENS ANDERS… 
 
 Het afgelopen jaar heeft me niks gebracht 
               Mij hoor je nooit zeggen 
  Dat we samen meer kunnen dan alleen 
   Want als ik even verder kijk, ontdek ik 
       Spanning en onrust om me heen 
            Elke week voelde ik minder 
Verbinding met mensen die me dierbaar zijn 
                            Ik voelde 
Dat ik vervreemd raakte van de buitenwereld 
                  En zeg me vooral niet 
          “Er zit iets moois in iedere dag” 
     Want hoe je het ook wendt of keert 
             Ik heb dit jaar stilgestaan 
        Je zult mij nooit horen zeggen: 
Het afgelopen jaar bracht me veel lichtpuntjes! 
 
   Lees het nu eens van onder naar boven! 
 
 
 


