
KERKDIENSTEN	
	
Zondag  23 oktober, 10.00 uur 
Ds G.J. Smit, Middelburg 
Nevendienst: Carolien van Maldegem 
Koster:   Leen van Liere 
Bloemen: Corry van Doorn 
 
Zondag 30 oktober, 10.00 uur 
Herdenkingsdienst  
Mw Mathilde Meulensteen, Vlissingen 
Nevendienst: Carolien van Maldegem 
Koster:  Jaap van Maldegem en Gijs Rietveld 
Bloemen: Carolien van Maldegem en Jenny Rietveld 
 
Zondag 13 november 10.00 uur 
Dhr Ad Verdoorn, Lage Zwaluwe 
Nevendienst; Nelleke Dingemanse 
Koster:  Ad de Jong 
Bloemen: Christien Roelse 
 
Herdenkingsdienst Hoedekenskerke 30 oktober 
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 Gideon den Dekker. Gideon ( Giede) was als inwoner 
van Hoedekenskerke het eerste slachtoffer. Hij stierf op 11 mei 1940.  
Ook schenken we aandacht aan de vlucht van de familie Van Kruijssen, toen woonachtig in de 
boerderij Molenstraat 48. Twee van hun kinderen kwamen hierbij om het leven . 
Na de dienst is er de herdenking en kranslegging buiten bij het monument. 
Namens hetcp gemeente bestuur zal de locoburgemeester de heer Kees Weststrate de krans leggen. 
Iedereen is van harte welkom bij de dienst en of de herdenking. 
We vragen u dit zoveel mogelijk door te geven aan familie en kennissen van nabestaanden en andere 
belangstellenden. 
 
Allerzielen, woensdag 2november 
Tijdens de corona periode hebben ook de kerken geen activiteiten kunnen ontwikkelen. 

 Gelukkig is dit nu voorbij, zodat we dit jaar op Allerzielen de kerk weer openstellen voor personen die 
een kaarsje willen aansteken voor familie of vrienden, die zijn overleden en  hen zeer dierbaar waren. 
Allerzielen is op woensdag 2 november 2022.  
De kerk (De Ark te Hoedekenskerke) is open van 19.00 tot 20.30 uur.	
	
Namens de Kerkenraad van “De Ark” Hoedekenskerke. 
Thea Platschorre - van Liere. (Scriba) 
 
Verjaardagen  
Op 19 oktober hoopt Koos Verdonk, Kerkstraat 29, haar verjaardag te vieren en op 3 november is het 
de verjaardag van Christien Roelse, W.F. Hermanslaan 9  Kloetinge. 
Namens de gemeente van harte gefeliciteerd en een mooie dag met kinderen en kleinkinderen. 
 
Kerstavond. 
Op 24 december is de kerstviering voor jong en oud. Aanvang 19.30u 
Het zou mooi zijn als de zanggroep haar medewerking daar ook weer aan kan geven. 
Iedereen uit het dorp en daarbuiten die hier aan mee wil doen is welkom. 



Dag en tijd van de vooroefening zullen we in overleg vastleggen. Opgeven bij Jos Roelse  
E: roelse-rensen@hetnet.nl 
 
Verjaardagsbus 
Juli  Leny van de Ree 11.00 
Augustus Gerda Koemans 15,00  
September Jacqueline Brevet 16.00 

 	 
Verantwoording 

4-9-2022 College Kerkrentmeesters  54,50 

 
Diaconie 52,60 

 
Restauratiefonds 42,95 

25-9-2022 College Kerkrentmeesters  44,50 

 
Diaconie 52,00 

 
Orgelfonds 28,85 

   
 

Giften Open Kerk 129,35 
 
 
Kopij en / of tips voor de eerstvolgende Kerkwijzer kunt u inleveren vóór  donderdag  3 november  
bij familie Roelse, e-mailadres: roelse-rensen @hetnet.nl   
Periode 20 nov tot 7 december.   
 
Ten slotte: 
“Houdt dagelijks afrekening met uzelf, en laat de slaap niet in uw ogen, alvorens gij uw dagwerk hebt 
onderzocht in uw ziel. Vraagt uzelf af: waar ben ik geweest? Wat heb ik gedaan? Wat had ik moeten 
doen?” 
Pythagoras ca. 570 v.Chr 
 
Hetzelfde anders: 

‘t is goed in ‘t eigen hert te kijken 
Nog even voor het slapen gaan 
Of ik van dageraad tot avond 
Geen enkel hert heb zeer gedaan. 
Of ik geen ogen heb doen schreien 
Geen weemoed op een wezen lei 
Of ik aan liefdeloze mensen 
een woordeke van liefde zei. 
En vind ik in het huis mijns herten 
Dat ik één droefenis genas 
Dat ik mijn armen heb gewonden 
Rondom één hoofd, dat eenzaam was... 
Dan voel ik, op mijn jonge lippen 
Die goedheid lijk een avond-zoen... 
‘t is goed in ‘t eigen hert te kijken 
en zo z’n ogen toe te doen.  

Alice Nahon(1896 -1933)  

 


