
  
Kerkdiensten 
Zondag 8 mei, 10.00 uur 
Ds. H. de Bie uit ’s-Gravenpolder 
Koster Leen van Liere 
Bloemen Christien Roelse 
Dienst in Hoedekenskerke 
 
Zondag 15 mei, 10.00 uur 
Ds. H. Offringa 
Dienst in ’s-Heer Abtskerke 
 
Zondag 22 mei, 10.00 uur 
Ds. H. de Bie uit ’s-Gravenpolder 
Dienst in Nisse 
 
Donderdag 26 mei, 10.00 uur 
HEMELVAARTSVIERING 
pastor Alida van Veldhoven en ds. Jörg Buller 
m.m.v. samengesteld koor 
Regionale Oecumenische dienst 
in de RK. H. Willibrorduskerk te 
’s-Heerenhoek met wandeling vooraf 
(Zie rubriek: ‘Berichten aan allen’) 
Dienst in ‘s-Heerenhoek 
 
Zondag 29 mei, 10.00 uur 
Ds. H. Offringa 
Dienst van Schrift en Tafel  
Koster Jaap van Maldegem 
Bloemen Carolien van Maldegem 
Dienst in Hoedekenskerke 
 
Gemeenteavond  
17 mei 2022 aanvang 19.30u 
 
Naast de jaarlijkse agendapunten over de financiën van kerk en diaconie 
willen we met u in gesprek over  

- de renovatie van het kerkgebouw,  
- het rapport kerkenvisie dat is opgesteld in samenwerking met de Gemeente Borsele en 

Erfgoed Zeeland. 
- We willen praten over de toekomst van de gemeente  
- en natuurlijk is er plaats voor alles wat u zelf aan de orde wilt stellen 

We hopen op veel belangstelling 

Dank!! 
Hartelijk dank, voor Uw/jullie belangstelling en medeleven ,in de vorm van kaarten, telefoontjes, lieve 
woorden en steun tijdens mijn ziek zijn en operatie. Het was hartverwarmend en heeft mij en Nelleke  
ontzettend goed gedaan.  
Hartelijk dank, Ad de Jong 
 
Geraniumactie 2022 



De geranium- en of  plantenactie is weer succesvol verlopen. 
Fijn dat de Fa. Kopmels weer bereid was om zijn aandeel hierin te leveren. 
We mochten gebruik maken van de schuur en terrein van de fa. Nieuwenhuijse aan de Zuiddeeweg. 
Zo hadden we voldoende ruimte voor de verdeling van bloemen en planten. 
We willen iedereen bedanken die aan de voorbereiding  of op welke wijze dan ook heeft meegeholpen 
aan de actie. 
Natuurlijk ook iedereen bedankt voor de bestelling!! 
We hopen dat de geraniums en planten aan de verwachtingen zullen voldoen. 
 
Namens de organisatie, Jacob Verhage  
 
Lief en leed 
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; postadres Ter Valcke, woning 412  L. de Colognylaan 2, 4461 SP Goes 
Allen van harte gefeliciteerd en een prettige dag gewenst 
 
Op het moment dat we deze kopij klaar maken, heeft Marja Noort vernomen dat ze  
donderdag  28 april geopereerd zal worden in het Erasmusziekenhuis in Rotterdam. Daarna zal 
bekeken worden welke verdere behandeling mogelijk is. 
We wensen Marja en Jan veel sterkte toe. 
	
Lintjesregen	
Op	26	april	ontvingen	Carolien	en	Jaap	van	Maldegem	een	koninklijke	onderscheiding	voor	al	
hun	vrijwilligerswerk.	We	weten	dat	daar	ook	veel	vrijwilligerswerk	voor	de	onze	gemeente		
bij	is.	We	feliciteren	beiden	met	die	huldiging.	We	spreken	de	wens	uit,	dat	ze	in	gezondheid	
nog	lang	voor	kerk	en	maatschappij	actief	mogen	blijven.	
 
 
Verantwoording collecte april 
3april  CVK   €    27,79 
 Diaconie        52,75 
 Verwarmingsfonds       19,90 
17 april CVK   €  123,40 
 Diaconie      114,35 
 Restauratiefonds       55,10 
 
Opbrengst verjaardagsbus  1ekwartaal 2022 
Januari    €     50,00 
Februari          23,00 
Maart           35,95  
 
 
Kopij en / of tips voor de eerstvolgende Kerkwijze kunt u inleveren vóór  woensdag 20 april  
bij familie Roelse, e-mailadres: roelse-rensen@hetnet.nl 
 
 
Trionieuws 
Terugzien en vooruitzien 



We hebben het Paasfeest mogen vieren. Voor mij was het een bijzondere ervaring. Hoe zou 
de oude en waardevolle boodschap van opstanding op mijn nieuwe werkplek klinken? En na 
twee jaren van beperkingen konden we voor de diensten weer naar de kerk gaan.  
 
We openden de zogenoemde Stille Week met een klassieke Palmpasenviering in Nisse, met 
de kinderen in optocht met hun mooie Palmpaasstokken. Op de dagen die volgden waren er 
drie meditatieve avondgebeden in de sfeervolle kerk van ’s-Heer Abtskerke. Naast de 
evangelielezing, een kort woord ter overdenking en ruime stilte konden we elke dag woorden 
geven aan onze zorgen om de vernietigende oorlog in Oekraïne. De gezamenlijke viering op 
Witte Donderdag was in Oudelande. Met leden van de gemeenten rond de Zwake deelden we 
brood en wijn. Op Goede Vrijdag was er in Hoedekenskerke een liturgie met verschillende 
stemmen, liederen en gebeden. In de afsluitende viering op Stille Zaterdag in Driewegen werd 
het Opstandingslicht binnengebracht en gedeeld. Ook was er aandacht voor het doopwater, in 
combinatie met de geloofsbelijdenis. De Paasmorgendienst in Hoedekenskerke begon met het 
statig binnendragen van de Paaskaarsen Drie kinderen droegen hun lichten voor de 
nevendienst. De zanggroep ondersteunde de samenzang. En er was extra muziek van Jan 
Doelman op klarinet en Jan Hut op het orgel.  
 
In de tijd na Pasen openen zich nieuwe perspectieven. De liturgische kleur is wit, de kleur van 
verandering en loslaten. Wij geloven dat we een Heer in de hemel hebben. Het gebed des 
Heren, het ‘Onze Vader’ zegt dat met zoveel woorden en met de hemelvaart van Jezus wordt 
dat nog eens duidelijk gemarkeerd. Hoe werkt dit geloof in ons leven door? De Geest komt 
ons te hulp, opnieuw met vuur, maar ook met kleuren en talen. Het feest van Pinksteren, de 
gave van de Geest, is de voorbode van de grote zomer. Maar eerst een heel goed en 
inspirerend voorjaar toegewenst! 
ds. Herman Offringa 
 
Nieuws uit de nevendienst 
De voorbije periode hebben we met de kinderen gewerkt aan en uit het project, dat bij de 40 - 
dagentijd hoorde. Het thema was : Een slinger van verhalen. Er hing een slinger in de kerk, waar elke 
zondag een poster aan werd gehangen, die bij het verhaal hoorde. Er  werd een vers opgezegd. Een 
voorwerp, wat in het verhaal voor kwam, werd ook bij de liturgische schikking gelegd. De kinderen 
hadden een gezinsboekje gekregen, waar ze elke dag in konden werken, of lezen. Een fijne periode zo 
samen met de kinderen, waarbij mooie verhalen ontstonden in de gesprekken met hen. 
Op Palmzondag kwamen de kinderen de kerk binnen, zwaaiend met  buxustakken . De intocht 
herdenkend van Jezus in Jeruzalem. De kinderen hadden de Palmpaasstok bekleed met buxus thuis 
gekregen en de attributen voor aan de stok in een tas, zodat ze hem zelf konden versieren. Tijdens de 
nevendienst, hoorden ze de symboliek van deze dingen en tijdens het vertellen van het verhaal, werden 
de broodhanen op de stok bevestigd. 
Na de preek volgde nog een  rondgang door de kerk met hun eigen versierde palmpaasstokken. 
En na Palmpasen is daar het grote feest. Pasen !!! 
De 3 kindernevendienstkaarsen werden binnen gedragen door Jasmijn, Kathy en Rose. Voor elke 
gemeente 1. Jasmijn en Ben lazen deze morgen de versjes voor. En de laatste poster  hing ook aan de 
lijn. 
Jongens en meisjes, dankjewel voor jullie medewerking. Het was een mooie tijd met elkaar. 
Natuurlijk hopen we jullie de komende tijd ook weer te zien in de nevendienst. 
Groetjes van Loes, Carolien en Nelleke  
 
 
 
 
 



 
Collectedoelen diaconie 
Collecte 8 mei  
In het noorden van Nigeria zijn ruim 2 miljoen christenen en moslims op de vlucht voor 
geweld in eigen land. Een deel van hen wordt opgevangen in  
vluchtelingenkampen, maar de  meesten zijn terecht gekomen in dorpen waar de inwoners 
zelf al nauwelijks rond kunnen  komen. Met de komst van de vluchtelingen is er een tekort 
aan voedsel, water en hygiëne.  Nigeriaanse kerken steunen de vluchtelingen op hun nieuwe 
plek, maar ook bij mogelijke terugkeer en het verwerken van trauma's. 
 
Collecte 15 mei 
Het dorp De Glind is een veilige haven voor kwetsbare, uithuisgeplaatste kinderen. Kinderen 
kunnen in deze hechte dorpsgemeenschap herstellen van hun trauma’s, weer gewoon kind zijn 
en jongeren kunnen er werken aan hun toekomst. In De Glind, dat ook wel ‘het Jeugddorp’ 
wordt genoemd, gelooft men sterk in de helende kracht van een stabiel gezinsleven. Ruim 120 
kinderen en jongeren worden opgevangen in 28 gezinshuizen die verspreid staan over het 
verder gewone dorp. 
 
Collecte 22 mei 
Kenmerkend voor pioniersplekken van de Protestantse Kerk in Nederland is dat zij 
aansluiting zoeken bij de leefwereld van de bezoekers door het evangelie te delen op een 
manier die bij hen past. Zo hebben kinderen bij pioniersplek Het Badhuis in Zwijndrecht hun 
eigen plek. Bij de kidsclub en BadhuisForYouth is er alle ruimte voor gezelligheid, leuke 
activiteiten en goede gesprekken. De Protestantse Kerk ondersteunt het werk van deze nieuwe 
vormen van kerk zijn door heel Nederland. 
 
Collecte 29 mei 
Diaconaal werk, is dat alleen iets voor volwassenen? Nee! Jong Protestant, de 
jongerenorganisatie van de Protestantse Kerk, en Kerk in Actie hebben werkvormen 
ontwikkeld waarmee jongeren kunnen kennismaken met diaconaat. De ervaringen zijn erg 
positief. Jongeren ontdekken samen met hun jeugdleider en een diaken op welke manieren ze 
van betekenis kunnen zijn voor de mensen om hen heen en hoe dat ook hun eigen leven 
verrijkt. Het programma stimuleert hen ook om diaconaal actief te blijven. 
 
 
 
Solidariteitskas 2022 
Ieder jaar wordt uw bijdrage aan de Solidariteitskas gevraagd. Deze solidariteitskas is 
bestemd voor onderlinge steunverlening binnen de landelijke PKN. Dat kan uiteenlopen van 
subsidie aan gemeenten met onverwacht grote uitgaven (pastoraat/kerkbouw) en voor 
landelijk en regionaal werk ten behoeve van jeugd-, evangelisatie- en vormingswerk. De 
Generale Kas van de PKN vraagt van haar leden jaarlijks € 10,00. Van dit bedrag gaat 50% 
naar de landelijke kerk en 50% is bestemd voor de eigen gemeente. U hebt hiervoor inmiddels 
een acceptgirokaart gekregen. 
Alvast hartelijk dank voor uw bijdrage! 
 


