
Kerkwijzer 05-2022 Hoedekenskerke 
 
Kerkdiensten: 
 
Zondag 10 april, 10.00 uur 
6e zondag van de 40-dagentijd, 
Palmpasen met de kinderen 
Ds. H. Offringa 
Dienst in Nisse 
 
maandag 11 april, 19.30 uur 
dinsdag 12 april, 19.30 uur 
woensdag 13 april, 19.30 uur  
3 Meditatieve Vespers 
Ds. H. Offringa 
Vespers in ’s-Heer Atskerke 
 
Witte Donderdag 14 april, 19.30 uur 
Dienst van Schrift en Tafel  
Ds. J. Buller 
Dienst in Oudelande 
 
Goede Vrijdag 15 april, 19.30 uur 
Ds. H. Offringa 
Dienst in Hoedekenskerke 
Koster: Leen van Liere 
Liturgische schikking: Carolien van Maldegem en Jenny Rietveld 
 
Stille Zaterdag 16 april, 21.30 uur 
Liturgiecommissie 
Paaswake in Driewegen 
 
17 april Pasen, 10.00 uur 
Ds. H. Offringa 
Dienst in Hoedekenskerke 
Nevendienst:  Nelleke Dingemanse en Carolien van Maldegem 
Koster: Jaap van Maldegem en Gijs Rietveld 
Liturgische schikking: Jenny Rietveld en Carolien van Maldegem 
Met zanggroep uit de 3 gemeenten. 
 
Zondag 24 april, 10.00 uur 
Dhr. A. Verdoorn uit Lage Zwaluwe 
Dienst in ’s-Heer Abtskerke 
 
Zondag  1 mei, 10.00 uur 
Ds. H. Offringa 
Dienst in Nisse 
 
 
 
 



Uit de kern Hoedekenskerke 
 
Gemeenteavond 
Vooraankondiging gemeenteavond op 17 mei om 19.30u 
Je hoort tegenwoordig vaak:” Save the date”, maar  laten we het in goed Nederlands zeggen: “Leg die 
datum vast!” 
 
Geraniumactie 2022 
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 21 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 onderhoud  van de kerk. 
 
Verjaardagen 
Op 22 april is het de verjaardag van mevr. J. van Erk-den Rooijen, Egelantierstraat 30, 
 4431 EP ‘s- Gravenpolder. 
Op 25 april hoopt mevr. J. Wirtz-Kruijs Voorberge, Vinningestraat 30, haar verjaardag te vieren. 
Namens de gemeente van harte gefeliciteerd  en een gezellige dag toegewenst. 
 
Verhuizing 
Voor veel mensen is het geen nieuws meer, maar toch wil ik even vertellen dat wij naar Kapelle zijn 
verhuisd in februari. 
Het is een hele verandering om van je geboortedorp weg te gaan. Samen met Rinus hebben we bijna 
56 jaar in Hoedekenskerke gewoond met heel veel plezier. We hebben veel vrijwilligerswerk gedaan 
en dan ben je nog nauwer betrokken bij je dorp. Maar er is een tijd gekomen dat we toch iets kleiner 
wilden gaan wonen. Het huis werd te groot en de tuin nog groter met heel veel werk dat eigenlijk nooit 
stopt. Een aantal jaren hebben we eens rond gekeken of we iets leuks konden vinden en geschikt was 
voor ons en onze hond Xantos. Dat is dus Kapelle geworden , in een nieuw huis en toch dicht bij 
Hoedekenskerke. Maar jullie zullen ons regelmatig tegen komen op het dorp. Ik ben lid gebleven van 
“De Ark” en ga mijn taken weer zachtjes aan opnemen  op een rustige manier. Ook van de 
Sportvereniging zijn we lid gebleven. Dat zullen we zo lang mogelijk blijven. Ons nieuwe adres is: 
Ottertjes 89  4421 KP Kapelle. 
Rinus en Thea Platschorre van Liere 
 
Verantwoording collecte 6 maart: 
Coll. Van kerkrentmeesters   €  77,70 
Diaconie: Kindertehuis         
Mirjam Marijs(Oekraïne)                          316,90 
 
Kopij en / of tips voor de eerstvolgende Kerkwijze kunt u inleveren vóór  woensdag 20 april  
bij familie Roelse, e-mailadres: roelse-rensen@hetnet.nl 
 
Tenslotte 
 
HOOP HOUDEN……..HOE? 
Helaas, een recept hiervoor is niet te vinden, bestaat waarschijnlijk niet.                                            
Maar mijn ziel zoekt; hoop doet immers leven. Leven zònder hoop is rouwen, is vegeteren. Hoe ziet 



hoop eruit? Waarvan is zij gemaakt? Hoop krijgt vorm in mensen, die hun leven doel-gericht 
leven/leefden. Aan hen trek ik mij op. 
HOOP, BROODNODIG!! 
Dít staat op de achterkant van het boek “Moderne profeten” van dr. Kees van Ekris.       (Hij 
“vertaalde” zijn proefschrift in zg. gewone taal, voor iedereen leesbaar, inspirerend.)  
 
“Wat is wijsheid in deze gistende tijd, waarin zoveel in beweging is? Hoe komen we waarheid op het 
spoor? Welke stemmen vertrouwen we? Acht moderne profeten uit de recente christelijke traditie 
wijzen ons de weg. Ze leefden allemaal in maatschappelijke crises. Hun leven had een geheim, een 
profetische kracht. Kunnen we daar de vinger opleggen: waar haalden ze  het lef vandaan?  
Waarom zeiden ze wat ze zeiden, deden ze wat ze deden? 
Dit boek gaat in op de levens en inspiratiebronnen van Martin Luther King, Frère Christian de Chergé, 
(les hommes et des dieux),bisschop Desmund Tutu. Dorothy Day, Dietrich Bonhoeffer, bisschop, Tiny 
Muskens, Angela Merkel en Jacques Ellul.                                                                                             
En je zult zien……waar zij voor streden is hier en nú nog net zo relevant!” 
 
Dit boek hoort bij de gelijknamige podcast, die i.p.v. maar zeker ook naast het boek, te beluisteren is. 
Het boek kost € 25,00 . De podcast is gratis. https://www.eo.nl/  
Ik wil beide van harte aanbevelen.  
Mvg Hanny van Wijngaarden-Paauwe 
 
 
 
TRIONIEUWS 
Bij de komende diensten: 
De viering op Goede Vrijdag en op Paasmorgen zijn in Hoedekenskerke 
 
Goede Vrijdag  
In een sobere viering van zang, lezing, gebed en orgelspel gedenken wij het lijden en sterven 
van onze  Heer. Zeven verschillende stemmen vertolken in hedendaags Nederlands samen het 
Lucas evangelie uit hoofdstuk 22 en 23. De tekstgedeelten worden afgewisseld met 
samenzang en zang van de zanggroep. Marjanne Deij is in deze dienst onze organist. Ze sluit 
de lezing af met een orgelbewerking van Bach: “Wir setzen uns mit tränen nieder” 
We luisteren naar het gedicht van Jacob Revius:  
't En zijn de Joden niet, Heer Jesu, die U kruisten (omstreeks 1630)  
We bidden samen het Luthers avondgebed 
 
Paasmorgen 
We vieren dat Jezus leeft en te midden van ons is! 
Dit mogen we doen met liederen, muziek, gebed en schriftlezing. 
In deze dienst is Jan Hut onze organist en Jan Doelman speelt op de klarinet. 
Samen brengen ze enkele bewerkingen van Bach ten gehore o.a De triosonate in Es en de 
Aria op de G snaar. Ook aan deze dienst werkt de zanggroep mee. 
Zangers uit ’s-Heer Abtskerke, Nisse en Hoedekenskerke hebben zes weken lang trouw 
 geoefend. Iedere week kwamen ze bij elkaar en daartussendoor oefenden ze via de 
computer. 
Met elkaar hopen we op goede en gezegende diensten. 
 
Samenwerken 
In de achterliggende periode vernamen we van een aanzienlijk aantal kerksluitingen in onze 
omgeving. De belangstelling om onderdeel te zijn van een gemeenschap neemt blijkbaar af. 
Ook bij de Protestantse kerken dreigt dat in sommige regio’s. Onze drie samenwerkende 



gemeentes Nisse, Hoedekenskerke en ’s-Heer Abtskerke onderkennen dat probleem en 
richten zich op goede oplossingen voor de toekomst. 
Op dit moment wordt weer doorgewerkt aan ideeën over verder gaande vormen van 
samenwerking. De bedoeling is om dit in de tweede helft van dit jaar te kunnen afronden. 
Ondertussen zullen natuurlijk ook de gemeenten betrokken worden bij de vorderingen.  
We kijken hoopvol naar de toekomst en roepen tegelijkertijd ook diegenen op die wat tijd 
kunnen vrijmaken om mee te denken en te doen om hun kerk toekomst te geven. Daarbij 
weten we ook dat de toekomst van de kerk uiteindelijk in andere handen ligt.  
Daarom zijn we hoopvol ook over de zegen op onze inspanningen.  
 
Nadere kennismaking ds. Herman Offringa (terugblik) 
Op zondagmiddag 23 januari 2022 was mijn verbintenis aan de drie samenwerkende 
protestantse kerken van Hoedekenskerke, Nisse en ’s-Heer Abtskerke / Sinoutskerke. 
Vanwege het rondwarende coronavirus werd deze bijzondere dienst nog omgeven met allerlei 
beperkingen. Een kennismaking met gemeenteleden moest worden uitgesteld tot het moment 
waarop de maatregelen versoepeld zouden gaan worden. We kozen zondag 13 maart jl. als 
datum voor een gemeentezondag met nadere kennismaking. Alle gemeenteleden kregen 
daarvoor een persoonlijke uitnodiging. Het werd een mooie voorjaarsdag! Er kwamen 75 
genodigden naar de ochtenddienst in de Mariakerk in Nisse. Na de dienst was er koffie en fris, 
met een lekker stukje taart – de bakker had de taart voor de gelegenheid leuk versierd! Er was 
ruim gelegenheid om een rondje te doen en een praatje te maken: met deze en gene. “Hoe 
vinden jullie het hier nu?” Ook kregen we uitnodigingen om eens langs te komen, dat kan 
weer. Heel hartelijk allemaal! Afsluitend was er een toast op dit nieuwe begin én op de 
toekomst van ons gemeenteleven. Vanaf deze plaats wil ik het welkomstcomité nog eens zeer 
bedanken voor de organisatie van deze geslaagde ochtend. Met hartelijke groeten, ook 
namens Evelien. ds. Herman Offringa 
 
Geraniumactie Hoedekenskerke 
Dit jaar houden we weer onze geraniumactie. Welke planten er naast de geraniums nog meer 
besteld kunnen worden, kunt u bij het verschijnen van Kerkwijzer lezen op de website: 
www.hoedekenskerkeprotestantsekerk.nl 
Op donderdag 21 april worden de planten bij u thuisbezorgd. 
 


