
KERKDIENSTEN 
 
Zondag 3 juli, 10 uur 
Ds. Herman Offringa 
Dienst in ’s-Heer Abtskerke 
 
Zondag 10 juli, 10.00 uur 
OPENLUCHTDIENST 
Mevr. Mathilde Meulensteen 
Federatiedienst in “De Koffietuin” 
Zie ook elders in de Kerkwijzer 
Dienst in Oudelande  
 
Zondag 17 juli, 10.00 uur 
Ds. G.J. Smit uit Middelburg 
Dienst in Nisse 
 
Zondag  24 juli, 10.00 uur 
Ds. Herman Offringa 
Nevendienst: Nelleke Dingemanse 
Koster: Ad de Jong 
Bloemen Corry van Doorn 
Dienst in Hoedekenskerke 
 
Zondag 31 juli, 10.00 uur 
Ds. Herman Offringa 
Dienst in ’s-Heer Abtskerke 
 
 
Zondag 7 augustus, 10.00 uur 
Ds. K. van der Jagt uit Haamstede 
Dienst in Nisse 
 
UIT DE KERN HOEDEKENSKERKE 
 
Rectificatie 
In de laatste Kerkwijzer is er onder Trionieuws Pastoraat een fout telefoonnummer geplaatst. 
Voor Hoedekenskerke is het pastorale meldpunt . 
Thea Platschorre – van Liere tel 0631491730. 
 
Verjaardag 
Op 3 juli hoopt mevrouw Hogeweg – d’ Hont,  De Kroon 8 in Kwadendamme, haar verjaardag te 
vieren. Namens de gemeente van harte gefeliciteerd en een prettige dag toegewenst. 
 
Cultuurgroep  
Dit jaar is er weer Open kerk georganiseerd in het dorp. Er zijn voldoende vrijwilligers die een middag 
in de kerk aanwezig zijn om iets over de kerk en ook over het werk van de kunstenaars te vertellen. 
Twee  kunstenaars stellen hun werk ten toon in de kerk, 
Tom van Belt keramiek en Mieke Brinkhuis-Duijzer fotografie. 
Het is prachtig om hun werk te komen bekijken. Het keramiek van dhr.Tom van Belt uit zijn eigen 
keramiekatelier is bijzonder om het in onze kerk te mogen bezichtigen. In het fotograferen van 
mevr. Mieke Brinkhuis-Duijzer is duidelijk te zien dat haar oog altijd op zoek is naar plaatjes .  
Ze doet dat met hart en ziel.  



De kerk is open vanaf 6 juli t/m 31 augustus, iedere woensdag van 11 uur tot 16.30 u  
We hopen veel mensen te ontmoeten. 
Met vriendelijke groeten    
Cultuurgroep.        
 
Verantwoording 

8-mei Cvk 41,85 

 
Diaconie 51,95 

 
Orgelfonds 30,50 

29-mei Cvk 47,20 

 
Werelddiaconaat 99,10 

 
 
Kopij en / of tips voor de eerstvolgende Kerkwijze kunt u inleveren vóór  donderdag 28 juli  
bij familie Roelse, e-mailadres: roelse-rensen @hetnet.nl   
Periode  14 augustus – 24 september 
 
Ten slotte 
 
In de komende zomermaanden gaan er veel mensen op vakantie. Er zijn ook veel mensen die 
thuisblijven. 
Iedereen wensen we een mooie en goede zomer toe. 
 
Trionieuws 
 
Collectedoelen diaconie  

3 juli: Wereld Diaconaat 
In India worden duizenden kasteloze Dalit-kinderen achtergesteld en buitengesloten. De schooluitval 
is hierdoor hoog. Samen met een Indiase partnerorganisatie wil Kerk in Actie via deze kinderen het 
onderdrukkende kastensysteem doorbreken. De organisatie biedt kinderen voor en na schooltijd 
huiswerkbegeleiding, muziek-, dans- en sportlessen. Zo krijgen ze zelfvertrouwen en verbeteren hun 
schoolprestaties. De organisatie besteedt ook veel aandacht aan het verbeteren van de thuissituatie en 
het gezinsinkomen om zo samen met kinderen en ouders de armoede te doorbreken. 
zondag 10 juli: Havenpastoraat 
Wereldwijd zijn op schepen vele duizenden mannen en vrouwen werkzaam. In de transportsector, op 
cruiseschepen of in de internationale koopvaardij, elk schip heeft een bemanning nodig om te kunnen 
varen. 
Ook al zijn bemanningen op een schip dat voorbij vaart niet zichtbaar, elke zeevarende is een mens als 
ieder ander, met het verschil dat hij of zij werkzaam is in een buitengewone omgeving en onder 
buitengewone omstandigheden. 
Altijd als er de gelegenheid is voor zeevarenden om tijdens een oponthoud in de haven het schip te 
kunnen verlaten, is het belangrijk dat er een plek is waar zij naar toe kunnen. 
Al sinds vele decennia zorgt de Stichting “Mission to Seafarers Vlissingen” ervoor, dat er zo’n plek 
bestaat waar zeevarenden terecht kunnen, ongeacht hun nationaliteit, geslacht, geaardheid, geloof of 
sociale status. 
A home away from home betekent tijd doorbrengen bij een biertje met collega’s, bellen met je familie 
thuis, in gesprek gaan met iemand die even wil luisteren. 
Een havenpastor, enkele betaalde krachten en vele vrijwilligers maken dit mogelijk. 
Zeven dagen in de week – 365 dagen per jaar. 
 

zondag 17 juli: Stichting Leergeld 



In Nederland leeft 1 op de 12 kinderen in armoede. Deze kinderen kunnen om financiële redenen niet 
meedoen aan activiteiten die voor hun leeftijdsgenootjes heel normaal zijn. Zij staan vaak letterlijk aan 
de zijlijn. Leergeld wil deze kinderen mee laten doen! 
Via 111 lokale Leergeld stichtingen, die samen actief zijn in 75% van alle Nederlandse gemeenten, 
biedt zij deze kinderen kansen om te kunnen deelnemen aan binnen- en buitenschoolse activiteiten. 
Leergeld biedt hen hiermee een springplank, waardoor zij opbloeien, kennis en vaardigheden 
ontwikkelen en eigenwaarde krijgen. 
 
24 juli Clara’s Hofje 
Als u ongeneeslijk ziek bent of één van uw naasten, komt er in beide gevallen veel op u af. Er 
moeten in korte tijd veel beslissingen worden genomen. Veel mensen willen graag thuis in hun 
vertrouwde omgeving blijven om te sterven. In de praktijk blijkt dit niet altijd haalbaar. 
Hospice Het Clarahofje is dan een zorgzaam alternatief. Het is een comfortabel en sfeervol huis, 
waar bewoners zich thuis kunnen voelen. Mensen kunnen hier rustig en vredig hun laatste 
levensfase ingaan. 
 
 


