
KERKDIENSTEN	
	
Zondag  25 september, 10.00 uur 
Mevr. Drs. Nel Roggeband uit Tholen 
Nevendienst: Nelleke Dingemanse 
Bloemen: Marja  Schipper 
Koster: Ad de Jong 
Dienst in Hoedekenskerke 
 
Zondag  2 oktober, 10.00 uur 
Ds. Herman Offringa 
Dienst in ’s-Heer Abtskerke 
 
Zondag 9 oktober, 10.00 uur 
REGIODIENST in Nieuwdorp 
Ds. Jörg  Buller uit Middelburg 
 
Zondag  16 oktober, 10.00 uur 
Ds. Herman Offringa 
Dienst van Schrift en Tafel in Nisse 
 
 
 
Herdenkingsdienst Hoedekenskerke 30 oktober 
 
We willen u nu vast op de hoogte brengen van de komende herdenkingsdienst. 
 
Op zondag 30 oktober is de jaarlijkse herdenkingsdienst van beschieting en bevrijding  van 
Hoedekenskerke.  Mw Mathilde Meulensteen uit Vlissingen zal deze dienst leiden. 
Zoals gebruikelijk zal, door persoonlijke verhalen van nabestaanden, weer herinneringen worden 
opgehaald. Dit keer besteden we aandacht aan de vlucht van de familie Van Kruijssen, toen 
woonachtig in de boerderij aan Molenstraat. Twee van hun kinderen kwamen hierbij om het leven . 
Na de dienst is er de herdenking en kranslegging buiten bij het monument. 
Namens het gemeente bestuur zal de locoburgemeester de heer Kees Weststrate de krans leggen. 
 
 
Verjaardagen en bloemen 
Op 24 september hoopt Jos Roelse zijn 80e verjaardag te vieren. 
Namens de gemeente van harte gefeliciteerd en een mooie dag met familie en vrienden. 
Er zijn bloemen met felicitaties gebracht bij mevr. Wisse-Wolfert en bij mevr. Koemans-van der Bent. 
 
Verantwoording 
Zondag 14 augustus.  
College van Kerkrentmeesters 36,65 
Diaconie 71,10 
Verwarmingsfonds 20,60 
 
           
Kopij en / of tips voor de eerstvolgende Kerkwijzer kunt u inleveren vóór  donderdag 6 oktober  
bij familie Roelse, e-mailadres: roelse-rensen @hetnet.nl   
Periode 23 okt tot 19 nov.   
 



Ten slotte: 
Taalgebruik 
Let op uw taalgebruik, want taal is de voorloper van handelen. 
Wanneer de taal de verkeerde kant op is gegaan, gaat ook het handelen zeer snel de verkeerde kant op. 
En dan is het geweld niet meer ver weg. 
Angela Merkel 
 
Trionieuws 
 
Collectedoelen Diaconie 
Zondag 25 september: Zending Colombia 
Colombia werd tientallen jaren lang geteisterd door een gewapend conflict. In 2016 werd er een 
vredesakkoord gesloten tussen de regering en guerrillabeweging FARC. Er moet nog steeds veel 
gebeuren om de samenleving weer op te bouwen. Vrouwen uit verschillende kerken verenigden zich 
voor een vreedzame samenleving. Zij willen vrouwen die slachtoffer waren van geweld tot steun zijn 
en zetten zich in voor verzoening en vredesopbouw. De helende kracht van bijbelverhalen is hierbij 
een belangrijke inspiratiebron. 
 
Zondag 2 oktober : Kerk en Israël 
Voor de Protestantse Kerk is de relatie met het Joodse volk een wezenlijk onderdeel van de eigen 
identiteit. Daarom bezinnen we ons op de joodse wortels van ons geloof en bevorderen we het gesprek 
tussen Joden en christenen. Ook staan we op tegen antisemitisme. In Nederland worden rusten we 
predikanten en gemeenten toe op het gebied van de relatie met het volk Israël. In Israël steunen we 
onder andere het werk van Nes Ammim, de internationale christelijke gemeenschap. 
 
Zondag 9 oktober : Regiodienst 
Collectedoel nog niet bekend. 
 
Zondag 16 oktober :  Zending Indonesië 
Op het Indonesische eiland Java wonen veel boerengezinnen die nauwelijks kunnen rondkomen. Met 
steun van Kerk in Actie helpt de Javaanse kerk hen om duurzaam te ondernemen en coöperaties op te 
zetten. Tijdens trainingen worden christelijke waarden en normen gekoppeld aan het bedrijven van 
landbouw. Door de coöperaties raken boeren minder afhankelijk van tussenhandelaren en krijgen ze 
een hogere prijs voor hun producten. Het project is zo succesvol dat dit project wordt uitgebreid tot in 
Midden-Sulawesi. 
 
Zondag 23 oktober : plaatselijke Diaconie 
 
 
 
Berichten voor allen 
 
	
 
 



 
 

Missionaire Brei en 
Haakgroep 

Hoedekenskerke 
  

 
 

Met	ingang	van	20	september	2022	start	de	breigroep	
weer!	

Lieve breisters en haaksters, 
De missionaire breigroep Hoedekenskerke gaat weer beginnen. 
Op dinsdag 20 september hopen we jullie weer te ontmoeten. De koffie staat vanaf 10.00 uur klaar. En 
weer als vanouds is onze ontmoetingsruimte in de consistorie van de Prot. kerk de Ark in 
Hoedekenskerke. 
Marianne Bijkerk en Gerda Koemans 
 
 
“Trefwoorden: WINTER, ( Russisch )GAS, MILIEU, BESPARING…………vul maar 
aan… 
Wat is de makkelijkste manier om energie te sparen..? 
Logisch…..minder energie verbruiken; dus: thermostaat laag, lager, laagst.                                                         
Rolluiken, gordijnen dicht.                                                                                                                                                              
Thermo-ondergoed, leggings)….           
Truien, vesten, sokken,  pantoffels aan. Flanellen pyjama’s  i.p.v. dunne nachthemdjes;  
kruiken in bed of een elektrische deken….. Vroeger naar bed, verwarming op tijd laag, lager, 
laagst.  
Korter douchen…… 
Hierboven dus een aantal tips. 
Ze besparen geld en/of ontzien het milieu. 
Nu aan u/jou lezer.  
Welke ideeën heb jij, heeft u? Welke concrete dingen bent u van plan te gaan doen/te gaan 
laten om energie te besparen? 
VRAAG: zou je/u dat aan mij willen mailen zodat ik in de volgende Kerkwijzer ( medio 
oktober) nog meer ideeën door kan geven.                                                                                                                                                   
Dus: van borstrok tot brievenbusisolatie en kierenstoppers (en met wat dan?)  laat het me 
weten, (niets is te gek!!!) en stuur het naar :  
Jh.paauwe@gmail.com  ( E-mailadres van Hanny van Wijngaarden-Paauwe) 
n.b. de kopijdatum vindt u elders in deze Kerkwijzer. 
 
Dolf Jansen: Veranderingen 



Een vast waarde in mijn werk is het besef van gedeelde verantwoordelijkheid. Samen zijn we 
onderdeel van iets groters. Ik geloof dat het uitmaakt welke keuzes je maakt. Of je vlees eet of  
hoe vaak je vliegt en hoeveel meuk je aanschaft. Er is zoveel wat niet persé nodig is.Ook 
zonder al die dingen kun je welvarend, rijk en gelukkig zijn. 
Er zullen veranderingen plaats vinden die we liever niet  zouden willen, dat vraagt ook van 
ons verandering. 
De noodzaak om die verandering te ontkennen, is als de zwaartekracht ontkennen!! 
 


