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KERKDIENSTEN 
 
Zondag 6 juni, 10.00 uur.   
Ds. M. Haas, Middelburg 
Dienst in ’s-Heer Abtskerke (aanmelden!) 
Zie verder bij Trionieuws 
 
Zondag 13 juni, 10.00 uur.  
Ds. T. Zijlstra, Tienhoven 
Dienst in Nisse 
 
Zondag 20 juni, 10.00 uur.  
Ds. J. Buller, Middelburg  
Federatiedienst van Hoedekenskerke in Nisse 
 
Zondag 27 juni, 10.00 uur. 
Mevr. Drs. N. Roggeband 
Dienst in ’s-Heer Abtskerke (aanmelden!) 
Zie verder bij Trionieuws 
TRIONIEUWS 
Kerk weer (beperkt) open 
Langzaam mag er weer meer. Net als de natuur buiten, gaat de samenleving en dus ook de kerk 
meer open. De trio-kerkenraad heeft besloten vanaf 6 juni weer gemeenteleden de mogelijkheid te 
bieden de kerkdiensten in de kerk mee te vieren. Uiteraard blijven de diensten ook online te volgen, 
maar ieder die wil, mag weer in het kerkgebouw aanwezig zijn. 
Wel gelden nog steeds dezelfde restricties voor afstand (1,5 meter), het dragen van mondkapjes 
(verplicht, tenzij men zit), registratie (noteren naam bij binnenkomst) en hygiëne (handen 
desinfecteren en geen toiletgelegenheid). 
Gezien de beperktere ruimte in de kerk in ’s-Heer Abtskerke is het noodzakelijk om u voor diensten 
in dit gebouw aan te melden. Bovendien zal hier ook niet gezongen worden, terwijl in Nisse wel 
ruimte is voor een (kleine) zanggroep. 
U kunt zich aanmelden via mail: aanmelden@kerksheerabtskerke.nl of telefoon: 06 24 684 153 
De trio-kerkenraad verheugt zich er enorm op u weer te mogen begroeten. 
 
Terugblik 
In de diensten op 9 en 16 mei is stil gestaan bij de LHBTI-gemeenschap. Het Anti Discriminatie 
Bureau Zeeland had daartoe opgeroepen, omdat het op 17 mei de Internationale Dag Tegen Homo-, 
Lesbo-, Bi-, Trans- en Interseksefobie was. 



Door een regenboogkaars te ontsteken, de regenboogvlag te tonen en uitleg te geven willen onze 
gemeentes laten zien dat wij ook voor LHBTI-gelovigen open willen staan.  

De regenboog begint met de kleur rood voor leven, leven in geborgenheid van liefde, 
en de kleur van kracht en moed, die nodig zijn om een andere weg te gaan, dan van 
je verwacht wordt, dan de norm aangeeft. 
Oranje staat voor de geneeskracht, de helende kracht van gemeenschap, van mensen 
die verantwoordelijkheid nemen voor zichzelf en elkaar. 
Het geel van het zonlicht, dat groei mogelijk maakt en bloei. Licht dat de aarde 
verwarmt en leefbaar maakt, de aarde waar de mens soms een puinhoop van maakt 
Groen is de leefruimte om ons hee, zij zijn rentmeester van de natuur, en willen 
zorgen voor de aarde die wij bewonen. 
Blauw is het symbool voor de sereniteit, waarmee mensen elkaar zou moeten 
bejegenen. 
Violet, tenslotte, staat voor karakter, dat wat ieder mens uniek maakt en 
onderscheidt. 
Samen vormen zij de regenboog van Hoop. Hoop dat alle mensen elkaar in de ogen 
durven kijken en hun medemens zien, ieder met een eigen geaardheid, voorkeur en 
smaak. De regenboog staat voor ons verlangen om te leven in harmonie, met u en 
met onszelf. 
Door Ds. Henriette van Dunné 

 
Het ADB Zeeland was verheugd en dankbaar voor de aandacht die aan dit initiatief is besteed en de 
mooie wijze waarop een en ander in beeld is gebracht. Daarvoor krijgen uiteraard Peter van Buuren 
en Charl Tempelman alle eer. 
 

Gebed van Marga Haas 
U brengen wij dank, God, vor het Licht dat U bent. 
Licht van den beginne, 
Licht van leven en liefde. 
Licht, dat wij herkennen in de kaars die brandt,  
Licht, dat wij herkennen in de ogen van een ander mens 
Licht, dat wij herkennen in ons hart. 
U deelt uzelf uit, God, in ieder van ons: 
Licht dat breekt in alle kleuren. 
Geef ons ogen om U te herkennen, 
U te ontwaren in ieder mensenkind. 
Wijs ons de weg in ons leven, 
Wijs ons de weg naar elkaar 
In het licht van uw Liefde. 
Maak ons tot vindplaatsen van U, 
Vonken van Licht, herkenbaar voor ieder mensenkind. 

  
De regenboogkaarsen zullen zeker niet voor het laatst gebrand hebben. 
 
Diaconie 
De triodiaconie wil graag uw aandacht vragen voor de volgende doelen: 
Zondag 6 juni. 
Oeganda. Kwetsbare kinderen en vrouwen sterk maken. Moeders zijn de 
ruggengraat van de Oegandese samenleving, maar armoede, ziekte en 
huiselijk geweld maken hun leven zwaar. Met steun van Kerk in Actie 
helpt de vrouwenbond van de Oegandese kerk deze vrouwen hoe ze hun leven 
en dat van hun kinderen kunnen verbeteren. Door hen betere 
landbouwtechnieken aan te leren, kunnen ze meer verdienen. En door het 
bespreken van hun problemen staan ze er niet langer alleen voor. Zo 
worden kwetsbare vrouwen en gezinnen sterk. 



Zondag 13 juni. 
Kerk voor het dorp. De Dorpskerkenbeweging van de Protestantse Kerk in 
Nederland geeft kleine geloofsgemeenschappen een platform in hun 
zoektocht naar betekenisvol kerk zijn in hun omgeving. Dat veel kerken 
krimpen, betekent niet dat zij niet zinvol kunnen zijn. Zo zijn er 
dorpskerken die bijvoorbeeld van hun kerk een ‘huiskamer van het dorp’ 
maken, dorpsactiviteiten organiseren of deelnemen in een 
dorpscoöperatie. Binnen de Dorpskerkenbeweging inspireren en motiveren 
kleine gemeenten elkaar 
Zondag 20 juni. 
Griekenland. Opvang voor gestrande vluchtelingen. Nog elke dag zijn er 
miljoenen mensen over de hele wereld op de vlucht. Een groot deel van 
hen komt uit landen waar het leven door oorlog of religieuze spanningen 
onmogelijk is. Op zoek naar veiligheid stranden mensen uit bijvoorbeeld 
Syrië, Afghanistan en Iran via Turkije op de Griekse eilanden, waaronder 
Lesbos. Hier wacht hen vanwege lange procedures een moeilijke en 
onzekere tijd. Kerk in Actie ondersteunt organisaties die hen opvangen, 
begeleiden en onderwijs aan de kinderen geven. 
Zondag 4 juli. 
Actie Vakantietas: zomerpret voor kwetsbare kinderen Je zult maar elke 
zomer je klasgenootjes op vakantie zien gaan, terwijl jouw ouders geen 
geld hebben om eropuit te trekken. Wat duurt een zomervakantie dan lang! 
Een vrolijke rugzak vol speelgoed, toegangskaartjes of een tegoedbon 
voor een ijsje is voor kinderen uit kwetsbare gezinnen extra welkom. 
Elke zomer deelt een groot aantal protestantse gemeenten deze rugzakjes 
uit aan kinderen in hun omgeving. Actie Vakantietas is een van de 
projecten waarmee Kerk in Actie kinderen in armoede helpt. 
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. 

Postzegels, Ansicht- en geboortekaarten, cartridges en oude 
mobieltjes voor Kerk in Actie 

Wie wil er postzegels, inkt cartridges, ansicht- of geboortekaartjes, en 
oude mobieltjes sparen voor het Zendingswerk van Kerk in Actie. 
Weggooien, dat doet u toch niet? Weet u niet wat u moet doen met uw 
oude mobieltjes, lege cartridges of oude ansichtkaarten en postzegels? 

Zamel ze dan in voor het werk van Kerk in Actie.  

Dubbele kaarten kunnen niet ingeleverd worden. 
Er worden goede doelen mee gesteund. 
Al deze spullen kunnen ingeleverd worden bij Bep Visser, Polderweg 5, 's-Heer Abtskerke 
 
En verder 
Ondanks de corona maatregelen hoeven we niet stil te zitten. 
Misschien heb je nu juist tijd om iets te doen voor een ander. 
Zomaar een karweitje doen of een cadeautje geven: een bloemetje, een boek, een taart of cake, een 
legpuzzel, een kaartje sturen, opbellen, een pannetje soep…… vul zelf maar aan. We mogen weer 
iets meer!! 
Als je iets doet voor een ander help je ook jezelf.  
 
 
Terugblik 
De eerste dagen van mei  zijn altijd dagen van herdenken en vieren. 



Zondag 2 mei leidde ds Ineke de Heer de dienst die in het teken stond van vrede en vrijheid. De 
kinderen hadden tekeningen opgestuurd over dit thema. We luisterden naar het indrukwekkende 
zondagochtend  gebed uit het dagboek van Etty Hillesum. 
Via kamp Westerbork werd ze later getransporteerd naar kamp Auschwitz waar ze in 1943 werd 
vermoord. 
De dominee bracht ons het drama van de 10 van Renesse weer in herinnering. 
Hoe ze op de kar, die hen bracht naar de executie plaats het lied zongen:” Een vaste burcht is onze 
God.” 
Op 4 mei waren we met enkele mensen bij de kerk voor de bloemlegging bij het monument door 
Cathrien Jeronimus, één van de oudste inwoners van het dorp. 
Het weer stond in schril contrast met vorig jaar. In 2020 was het een stille prachtige voorjaarsavond. 
De stilte van die avond gaf een uitstraling van herdenken en vrede. 
4 mei 2021 was het een onstuimige avond, koud en kil met een windkracht 7 tot 8. Rondom 20.00u 
was het droog. De muzikanten  Angelique, Fenna en Max La Grand  konden niet op de toren spelen. 
De laatste groet en herinnering gelezen door Gerard  Verkuil verwaaide in de wind. 
Deze weersomstandigheden waren zeker zo indrukwekkend  als die mooie stille avond van vorig 
jaar. 
Ongewild een afspiegeling  van oorlog, moord en geweld van 5 oorlogsjaren.  
We zijn niet verantwoordelijk voor al wat er is gebeurd, maar wel medeverantwoordelijk voor wat 
we nu hebben en doen.  
Door te herdenken,  wijzen we ons zelf ook elke keer weer op die verantwoordelijkheid voor het nu  
en de toekomst. 

Geef vrede door van hand tot hand 
Je moet die schat bewaren 
Bescherm haar als een tere vlam, 
Behoed haar voor gevaren ( lied 1014) 

 
 
Restauratie  kerk 
De afgelopen periode is er vooral in de kerkzaal gewerkt, steigers gemaakt en het losse stucwerk 
afgekapt. De lambrisering  langs de 2 banken van de noord -en zuidzijde van de kerkzaal worden 
vernieuwd.  
Vanwege het zoute-milieu in de kerkmuren worden er hoge eisen gesteld aan het stukadoor 
materiaal en de vakmensen die dit aanbrengen.  
Door de grote drukte in de bouw zijn er op dit moment geen kwalitatief geschikte stukadoors 
beschikbaar.  
Daarom kan pas begin juni worden begonnen met het aanbrengen van het stukadoorwerk boven de 
zitbanken en achter het orgel.  
Hierna kan het reparatiewerk buiten aan de kerk en toren , alsmede het schilderwerk starten met 
hulp van een hoge kraan. 
De werkzaamheden duren nog tot eind juli. 
 
Jaap van Maldegem 
 
In memoriam 
In drie vorige Kerkwijzers was er achtereenvolgend bericht van het beëindigen van de taken van de 
familie Wattel, hun 50-jarig huwelijksjubileum, de verhuizing en een dankwoord met 
adreswijziging. 
Wie had kunnen denken dat we nu de verdrietige mededeling moeten doen dat Trudy Wattel is 
overleden. Het is allemaal zo snel gegaan dat we het ons nog nauwelijks kunnen indenken. 
Wat hadden ze samen nog graag van hun nieuwe woning en woonplaats willen genieten. 
Haar gezondheid was zwak en een longontsteking werd haar fataal. 
In de dienst van zondag 16 mei sprak Jan Lukasse het in memoriam uit. 
 
Op   10 mei  overleed Trudy Wattel – Willemse echtgenote van Peter Wattel 



in de leeftijd van  74 jaar 
 
We herinneren ons Trudy als  zeer betrokken bij kerk en maatschappij. 45 jaar geleden kwamen 
Trudy en Peter met hun kinderen Jacqueline en Martijn in Hoedekenskerke wonen. 
Ze raakten al gauw betrokken bij de gesprekken tussen Gereformeerde leden die in Hoedekenskerke 
woonden en de Hervormde Gemeente van Hoedekenskerke. 
Ze werden  gastleden van de kerk in Hoedekenskerke en zo begon al vroeg het Samen op Weg 
proces in Hoedekenskerke. 
Later werd ze diaken in Hoedekenskerke en was ze actief bij allerlei acties. Ze deed mee met de 
geraniumactie voor de kerk en later organiseerde zij dat zelf. Zij heeft zich ook ingezet voor 
Amnesty International. Zo zorgde zij voor brieven die door gemeenteleden verstuurd konden 
worden naar regeringsleiders van verschillende landen. Gevraagd werd om vrijlating van mensen 
die  zonder vorm van proces in de gevangenis zaten. Via Kerkwijzer hield ze de gemeente op de 
hoogte wanneer er nieuws te melden viel van Amnesty. 
 
Tot  vorig jaar was Trudy actief als dorpelwachter bij de kerkdienst. De kerkgangers en zeker ook 
de gasten werden door haar welkom geheten. 
Jarenlang was zij ook contactpersoon van de gemeente. Voor allerlei vragen over kerkzaken kon je 
bij haar terecht en zij legde dan  de contacten met de betrokken personen. 
Ondanks alle gezondheidsproblemen bleef ze actief betrokken bij alles wat de kerk betrof . 
In dankbaarheid gedenken we haar en alles wat ze voor kerk en maatschappij heeft willen 
betekenen. 
Op vrijdag 14 mei hebben we haar herdacht in de dankdienst  voor haar leven, geleid door ds Egbert 
Rietveld. Aansluitend was de begrafenis in Hoedekenskerke. 
In deze dienst zongen we  lied 935 
 

Je hoeft niet bang te zijn 
Al gaat de storm te keer 
Leg maar gewoon je hand 
In die van onze Heer 
 
Je hoeft niet bang te zijn 
Al gaan de lichten uit 
God is er en Hij blijft 
Als jij je ogen sluit 

 
Onze gedachten  gaan uit naar Peter hun kinderen en kleinkinderen 
Wij gedenken hen in onze voorbede 
 
Huwelijksjubileum 
Op 3 juni zijn dhr. en mevr.  Platschorre-Van Liere, Kerkstraat 43 4433 AS , 55 jaar getrouwd. 
Namens de gemeente van harte gefeliciteerd . 
We wensen jullie een mooie dag samen met jullie kinderen en kleinkinderen.  
 
Verjaardag 
Op 24 juni hoopt mevr. P.A. Minnée - Nieuwenhuize, Oostendestraat 8 4433AK, haar verjaardag te 
vieren. Namens de gemeente van harte gefeliciteerd. We wensen u Gods zegen toe voor het 
komende levensjaar. 
 
Verjaardagsbus   
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 uw bijdrage  overmaken op de rekening van de diaconie o.v.v. verjaardagsbus:  
NL14 RABO 0328308331. 



 
Kopij of tips voor de eerstvolgende Kerkwijzer kunt u inleveren vóór  dinsdag 15 juni bij familie 
Roelse, 
e-mailadres: roelse-rensen@hetnet.nl 


