
KERKDIENSTEN	
	
Zondag	4	juli,	10.00	uur.			
Mevr.	D.	Timmers-Huigens	uit	Roosendaal	
Dienst	van	Hoedekenskerke	in	Nisse	
	
Zondag	11	juli,	10.00	uur.		
DOOPDIENST	voor	Jasper	Spruit	
Ds.	M.	Haas	uit	Middelburg	
Dienst	in	Nisse	
	
Zondag		18	juli,	10.30	uur.		
Ds.	J.	Buller,	Middelburg		
Federatie-OPENLUCHTDIENST	bij	
Hoeve	van	der	Meulen,	Zuidweg	,‘s-Heer	Abtskerke	
(zie	verder	bij	Trionieuws)	
	
Zondag	25	juli,		10.00	uur.	
Ds.	I.	de	Heer	uit	’s-Heer	Abtskerke	
Dienst	in	Nisse	
	
Zondag	1	augustus,	10.00	uur	
Ds.	H.	de	Bie	uit	’s-Gravenpolder	
Dienst	van	Hoedekenskerke		in	Nisse	
	
Zondag	8	augustus,	10.00	uur	
Ds.	T.	Zijlstra	uit	Tienhoven	
Dienst	in	’s-Heer	Abtskerke	
	
Trionieuws	
Aandacht	voor	elkaar	
In	de	afgelopen	periode	zijn	een	aantal	leden	uit	onze	drie	gemeenten	blij	gemaakt	met	bloemen	of	een	
andere	attentie	namens	ons	allen.	Het	kan	dat	een	jarige	wordt	verrast	of	een	zieke	een	beterschapswens	
krijgt.	Soms	is	het	om	iemand	te	troosten	of	ergens	voor	te	bedanken.	
Dat	zijn	in	’s-Heer	Abtskerke:		
Mevrouw	Goeman	,	Mevrouw	de	Jonge-Polderman	en	mevrouw	Braam-Minnaard	
In	Nisse:	
Nico	Moerman,	Hans	Thoen,	Piet	en	Koos	van	Westen,	Els	Remeijnse,	Adri	Spruit	en	Odilia	en	Ton	Visser.	
En	in	Hoedekenskerke	:	
De	heer	A.	van	Riet,	mevr.	P.J.	Nijsse-	Meertens,	de	heer	H.	Hogeweg	en	de	heer	J.G.	Bliek.	
	
Openlucht	dienst	18	juli	2021	
Zondag	18	juli	is	er	om	10.30	uur	een	openluchtdienst	in	’s	Heer	Abtskerke.	De	Protestantse	kerken	van	’s	
Heer	Abtskerke,	Driewegen,	Hoedekenskerke,	Nisse	en	Oudelande,	die	samen	de	“Federatie	rondom	de	
Zwake”	vormen,	vieren	deze	dienst	gezamenlijk.		
De	viering	is	een	jaarlijkse	bijeenkomst	in	de	boomgaard	van	Hoeve	van	der	Meulen	aan	de	Zuidweg	bij	’s	
Heer	Abtskerke,	eigendom	van	Stichting	Het	Zeeuwse	Landschap.	Vorig	jaar	kon	het	jammer	genoeg	niet	
door	gaan	en	ook	nu	zijn	sommige	dingen	misschien	wat	anders	omdat	we	rekening	houden	met	de	dan	
gelden	Corona	maatregelen.	Omdat	deze	maatregelen	nu	erg	vaak	veranderen,	zijn	nog	niet	alle	details	
bekend.	Zodra	er	meer	duidelijk	is,	zal	dit	worden	afgekondigd	in	de	kerkdienst	en	vermeld	worden	op	de	
diverse	websites.	
De	voorganger	in	de	dienst	is	ds.	Jorg	Buller.	
De	opbrengst	van	de	collecte	is	bestemd	voor Stichting	Vrienden	Cliënten	Emergis.	
Er	is	kindernevendienst.	(zie	verderop)	
De	vaste	“openluchtkerkgangers”	kennen	het	concept:	allemaal	een	eigen	stoeltje	meenemen	en	te	
midden	van	de	mooie	natuur	met	elkaar	genieten.	Het	is	iedere	keer	weer	een	bijzondere	ervaring	want	



liederen	en	orgelmuziek	klinken	toch	heel	anders	in	de	buitenlucht	waar	de	vogels	fluiten	en	je	het	
gefluister	hoort	van	de	ruisende	bomen.	

	

	
Bericht	van	de	nevendienst	
Hallo	jongens	en	meiden,		
Hier	weer	een	berichtje	van	Carolien,	Loes	en	Nelleke.	
Het	afgelopen	jaar	hebben	we	door	de	corona	elkaar	niet	veel	kunnen	zien	in	de	nevendienst.	Dit	vonden	
wij	heel	jammer.	Jullie	hebben	wel	elke	week	het	Bijbelverhaal	gekregen	via	WhatsApp	en	de	podcast	
,waarin	het	verhaal	werd	verteld.	Zo	wisten	jullie,	dat	wij	jullie	niet	vergaten.		
Nu	is	het	gelukkig	weer	wel	mogelijk	om	elkaar	te	ontmoeten	in	de	kerk.		
Maar	het	is	ook	bijna	zomervakantie,	jullie	gaan	met	vakantie	en	de	leiding	dus	ook.	Er	is	voor	de	vakantie	
nog	1	keer	nevendienst	en	wel	op	zondag	18	juli,	tijdens	de	openluchtdienst.	Daarna	vakantie	tot	zondag	12	
september,	dan	zijn	we	er	weer.	We	hopen	dat	jullie	er	dan	ook	weer	bij	zijn.	
Voor	nu	alvast	een	hele	fijne	vakantie	en	zet	hem	op	met	de	laatste	loodjes	tot	de	vakantie,		
Carolien,	Loes	en	Nelleke	
	
Triodiaconie	
De	diakenen	hebben	de	volgende	doelen	uitgekozen	voor	de	komende	periode	waarvoor	uw	gift	wordt	
gevraagd.	
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.	
Zondag	11	juli	
Voedselbank	de	Bevelanden	in	Goes.	
Mensen	die	gebruik	moeten	maken	van	de	diensten	van	de	voedselbank,	omdat	zij	niet	voldoende	
middelen	hebben	om	zelf	hun	noodzakelijke	boodschappen	te	kopen,	verdienen	onze	voortdurende	steun	
en	aandacht.	
Eigenlijk	zou	een	voedselbank	in	onze	samenleving	overbodig	moeten	zijn,	maar	de	praktijk	is	helaas	
anders.	
De	diakenen	vragen	u	dan	ook:	geef	met	gulle	hand	voor	dit	zo	noodzakelijke	werk.	
Zondag	18	juli	
Stichting	Vrienden	Cliënten	Emergis	(VCE)	ondersteunt	cliënten	van	Emergis.	Vooral	cliënten	die	na	een	
lange	behandeling	in	een	kliniek	weer	zelfstandig(er)	gaan	wonen	en	leven.	VCE	helpt	hen	dan	met	
materialen	of	activiteiten	die	zij	zelf	niet	kunnen	betalen	en	die	ook	niet	door	Emergis,	een	zorgverzekeraar	



of	gemeente	betaald	worden.	Denk	aan	de	inrichting	van	een	woning,	een	cursus	of	een	tweedehands	fiets.	
Op	die	manier	wil	VCE	actief	een	bijdrage	leveren	aan	het	persoonlijk	en	maatschappelijk	herstel	van	
mensen	met	een	psychiatrische	aandoening.		
De	ondersteuning	van	VCE	bestaat	altijd	uit	een	financiële	gift.	Om	hiervoor	in	aanmerking	te	komen,	
kunnen	cliënten	een	aanvraag	doen.	VCE	kan	haar	werk	alleen	doen	dankzij	giften.	Ook	uw	bijdrage	is	van	
harte	welkom!	VCE,	een	helpende	hand	bij	een	nieuwe	start!	
Zondag	25	juli	
Stichting	Leergeld	Oosterschelderegio	ijvert	voor	het	voorkomen	dat	schoolgaande	kinderen	uit	minima	
gezinnen	ten	gevolge	van	armoede	niet	kunnen	deelnemen	aan	het	sociaal	maatschappelijke	leven	op	en	
rond	de	school.	
Als	zij	niet	kunnen	deelnemen,	dreigt	voor	hen	sociale	uitsluiting.	
En	dat	is	slecht	voor	de	betrokken	kinderen	en	slecht	voor	de	samenleving.	
Zondag	1	augustus	
Het	zeemanshuis	in	Vlissingen	van	de	Mission	to	Seafarers.	
Tegenwoordig	komen	zeevarenden	vaak	uit	de	zogenaamde	lage	lonenlanden	en	zijn	ze	vaak	erg	lang	van	
huis.	
Mission	to	Seafarers	biedt	met	het	zeemanshuis	de	mogelijkheid	om	even	van	boord	te	gaan	voor	
ontspanning,	wat	kleine	inkopen	te	doen,	contact	met	het	thuisfront	te	leggen	en	eventueel	een	gesprekje	
met	de	pastor,	die	aan	het	zeemanshuis	verbonden	is.	
Ook	worden	regelmatig	engelstalige	kerkdiensten	gehouden	in	de	kapel	van	het	zeemanshuis.	
Ook	deze	collecte	wordt	door	de	diakenen	van	harte	aanbevolen.	
Zondag	8	augustus	
Uw	plaatselijke	diaconie.	
	
Tenslotte	
Een	gedicht	in	het	Zeeuwse	dialect	
	
Oare	wensen	
Henoeg		ideeën	
Binéé	ôaltied	tevrejen	
Mè	mie	diengen	as	Corona/	hriep	
Is	tòal		anders	as	at	liep	
Vee	meer	,	thûûs	op	computer	en	internet	
Mè	toch	minder	sociale	pret	
Kerke,	schole,	buurthuuzen	hiengen	dicht	
Mè	helukkig	zien	de	regels	wat	verlicht	
Mè	weet	je	wat	a	t’	r	ok	hebeurt	
Ora	evt	Labora	
Bidde	en	werke	
Zo	hit	ut	nog	steeds	in	Oetjeskerreke	
Kant	nie	in	de	kerke	dan	wè	thuis	
Zô	leerden	we	as	kleine	huus	
Oales	wisselt	op	zien	wenken,	ziengt		ût	lied	*)	
Mè		IE	zelf	verander	nie	
	
*)	Hervormde	bundel	’38;	Gezang	179	
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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 
 
Restauratie  kerk 
Vanwege het zoute milieu en vocht in de muren van de kerk , hebben we grondig  onderzoek gedaan naar de 
regenafvoeren . Er waren 3 van de  4 afvoerbuizen verstopt  of aansluitingen stuk. 
D.m.v. hogedruk reiniging is per traject de ligging van de afvoerleiding bepaald. 
De 4 ondergrondse inspectieputten konden worden opgegraven,. De putten worden opgemetseld en 
ingemeten. Hiervan wordt een tekening gemaakt , die opgeslagen wordt. 
Bij iedere regenafvoer is een grindkoffer met drainage gemaakt, dit bevordert lagere grondwaterstanden aan 
de buitenzijde van de kerk. Een groot deel van deze werkzaamheden is in eigen beheer en met eigen 
personeel uitgevoerd. Hopelijk leidt dit tot drogere muren in de kerk. 
Het geplande stukadoorswerk loopt vertraging op. De verwachting is dat ook de dienst op  zondag 1 augustus 
nog niet in onze kerk gehouden kan worden.  
 
Jaap van Maldegem 
 
Huwelijksjubileum 
Op 8 juli zijn dhr. en mevr. Minderhoud - Braamse,  Havenstraat 29,   55 jaar getrouwd. 
Namens de gemeente van harte gefeliciteerd . 
We wensen jullie een mooie dag samen met allen die jullie lief zijn.  
 
Verjaardag 
Op  3 juli hoopt mevr. B.J. Hogeweg- D’Hont ,De Kroon 8, 4434 AV Kwadendamme, haar verjaardag te 
vieren. Namens de gemeente van harte gefeliciteerd. We wensen u Gods zegen toe voor het komende 
levensjaar. 
 
Bloemen 
In de afgelopen periode zijn er bloemen gebracht bij: 
 
De heer A. van Riet, mevr. P.J. Nijsse- Meertens, de heer H. Hogeweg 
en een attentie naar de heer J.G. Bliek. 
 
Tenslotte  
Een gedicht in het Zeeuwse dialect 
 
Oare wensen 
Henoeg  ideeën 
Binéé ôaltied tevrejen 
Mè mie diengen as Corona/ hriep 
Is tòal  anders as at liep 
Vee meer , thûûs op computer en internet 
Mè toch minder sociale pret 
Kerke, schole, buurthuuzen hiengen dicht 
Mè helukkig zien de regels wat verlicht 
Mè weet je wat a t’ r ok hebeurt 
Ora evt Labora 
Bidde en werke 
Zo hit ut nog steeds in Oetjeskerreke 
Kant nie in de kerke dan wè thuis 
Zô leerden we as kleine huus 
Oales wisselt op zien wenken, ziengt  ût lied *) 
Mè  IE zelf verander nie 
 
*) Hervormde bundel ’38; Gezang 179 
 



Kopij of tips voor de eerstvolgende Kerkwijzer kunt u inleveren vóór  dinsdag  27 juli bij familie Roelse, 
e-mailadres: roelse-rensen@hetnet.nl 
 
 
Bericht van de nevendienst. 
 
Hallo jongens en meiden,  
Hier weer een berichtje van Carolien, Loes en Nelleke. 
Het afgelopen jaar hebben we door de corona elkaar niet veel kunnen zien in de nevendienst. Dit vonden wij 
heel jammer. Jullie hebben wel elke week het Bijbelverhaal gekregen via WhatsApp en de podcast ,waarin 
het verhaal werd verteld. Zo wisten jullie, dat wij jullie niet vergaten.  
Nu is het gelukkig weer wel mogelijk om elkaar te ontmoeten in de kerk.  
Maar het is ook bijna zomervakantie, jullie gaan met vakantie en de leiding dus ook. Er is voor de vakantie 
nog 1 keer nevendienst en wel op zondag 18 juli, tijdens de openluchtdienst. Daarna vakantie tot zondag 12 
september, dan zijn we er weer. We hopen dat jullie er dan ook weer bij zijn. 
Voor nu alvast een hele fijne vakantie en zet hem op met de laatste loodjes tot de vakantie,  
Carolien, Loes en Nelleke 



  
 
  


