
KERKDIENSTEN	
	
Zondag		15	januari,	10.00	uur	
Ds.	Herman	Offringa	
Dienst	in	de	week	voor	Gebed		en	Eenheid	
in	’s-Heer	Abtskerke	
	
Zondag	22	januari,	10.00	uur	
Ds.	Marga	Haas	uit	Middelburg	
Dienst	in	Nisse	
	
Zondag	29	januari,	10.00	uur	
Dhr.	Sander	Janse	uit	Middelburg	
Nevendienst:	Nelleke	Dingemanse	
Koster:	Leen	v.	Liere	
Bloemen:	Ella	Haaij	
Dienst	in	Hoedekenskerke	
	
Zondag		5	februari,	10.00	uur	
Ds.	Herman	Offringa	
Dienst	van	Schrift	en	Tafel	
en	wisseling/afscheid	van	ambtsdragers	
in	’s-Heer	Abtskerke	
m.m.v.	kamerkoor	Musica		Cordis		
 
Terugblik Kerstviering 
Ook hier in een enkel woord een terugblik op de viering van de kerstavond in Hoedekenskerke. 
Aanvankelijk waren er wat zorgen over de inzet van de zanggroep omdat we zorgen hadden over de 
gezondheid van Marja Noort.  
Gelukkig  knapte ze weer op en zong ze haar alt partij weer mee in de groep. 
Zo konden we, aangevuld door de jaarlijkse steun van enkele ad hoc leden, weer volop zingen. 
Op enthousiaste en indrukwekkende wijze kon de groep de gemeentezang weer ondersteunen, variëren 
en stimuleren. 
Kathy en Rose Verhage speelden prachtig op klarinet en dwarsfluit. 
De kinderen en leiding van de nevendienst hadden in deze dienst een geweldige bijdrage ( zie 
hieronder bij Trio nieuws). 
Daarnaast waren er tal van medewerkers die achter de schermen zich voor deze dienst hebben ingezet. 
Iedereen hartelijk voor de inzet. 
 
HERINNER JE JE DÉZE NOG? 
Misschien…Het Sinterklaasbanket? De Kerstworkshops? Het Kerstdiner-in-de-schuur? De 
Kerstbanketactie? Drie jaar geleden, in 2019, deden we dat voor het laatst. Covid gooide roet in het 
eten. Behalve over de banketacties: die deden we in aangepaste vorm; bestellen en betalen via de 
digitale snelweg( slechts een enkel contactmoment). Vorig jaar bracht dit nog                  € 1743,29 op.                                                                                             
Dit jaar geen Covid-maatregelen, maar toch…… de actie scheen niet door te kunnen gaan. Gelukkig 
maar schijn, want er waren 3 flinke bestellingen. Nieuw in “ons klantenbestand”, was de Albero-
scholengroep waaronder veel scholen in de directe omgeving vallen. Wat dacht je van het prachtige 
aantal van 600 (banketstaven!!) Voor de  bekende aardappelverwerkingsfabriek LambWestonMeijer 
uit Kruiningen kon ik een grandioze bestelling noteren van 370 banketletters. Voor de éénmanszaak( 
Curadon) van onze buurman was er een mooie bestelling van 30x sintlekkers. 



Iedereen zal begrijpen hoe blij ik was met de € 2240,00 die ik kon overmaken aan de SAM stichting. 
Net als ieder ander goed doel, kan men dit geld voor hun(zeer goed begeleide) projecten, heel goed 
gebruiken. 
Dank aan de bedrijven en de scholen. Hopelijk kan ieder dit leest, volgend jaar zelf weer sint- en/of 
kerstlekkers kopen en/of meedoen aan een kerstactiviteit. 
In die tussentijd: ga eens kijken op www.wijzijnsam.nl. (en niemand houd je dan tegen om een gift 
over te maken!!!!! 
Het is bemoedigend om te lezen wat er allemaal gebeurt : vóór wie en dóór wie. Gewoon even doen. 
 
Hanny van Wijngaarden-Paauwe, Hoedekenskerke 
 
Verjaardag  
Op 19 januari hoopt de heer A. Minderhoud, Havenstraat 29, zijn verjaardag te vieren. 
Namens de gemeente van harte gefeliciteerd en een mooie dag toegewenst.  
 
Verhuisd 
Veel mensen zullen het wel weten en is het geen nieuws meer, maar na bijna 55 jaar in 
Hoedekenskerke te hebben gewoond zijn we naar ’s-Gravenpolder  verhuisd. We hebben nu een 
levensloop woning. 
Ons huis in Hoedekenskerke, waar we met heel veel plezier hebben gewoond, werd een maatje te 
groot en zeker ook de tuin.  
Het was in het begin een grote beslissing maar we zijn nu toch blij dat we het hebben gedaan. We 
blijven lid van De Ark en zolang de zanggroep er nog is blijven we zingen. 
Ons nieuwe adres is. 
Schoolstraat 19 
4431AK ‘s-Gravenpolder.  
 
Verantwoording 

04-12-2022 College van Kerkrentmeesters 43,00 

 
Diaconie 41,70 

 
Restauratiefonds 33,70 

   24-12-2022 College van Kerkrentmeesters 82,00 

 
Diaconie 173,95 

 
Orgelfonds 46,30 

 
 
Kopij en / of tips voor de eerstvolgende Kerkwijzer kunt u inleveren vóór  donderdag 26 januari  
bij familie Roelse, e-mailadres: roelse-rensen @hetnet.nl   
Periode 12 februari tot 11maart 
 
Ten slotte: Een wens voor het Nieuwe Jaar. 
Aan het begin van het jaar wensen wij elkaar vaak: ‘ een Gelukkig Nieuwjaar’ 
Enkele weken geleden werd op de tv een indrukwekkend interview uitgezonden met de Belgische 
psychiater Dirk de Wachter. Hij volgt een chemokuur voor uitgezaaide kanker. 
Hij zei: 
“Ons streven naar geluk als levensdoel is een vergissing. Streven naar zin en betekenis daarentegen is 
waar het in het leven om draait en wat het leven goed maakt.” 
 
Sinds de invoering van het liedboek der kerken, eind 1973,  zingen we in Hoedekenskerke, op de 
eerste zondag van het nieuwe jaar, na de zegen vers 15 van lied 133, nu lied 469. 
Ook in dit lied, waarin het kerstgebeuren in de tegenwoordige tijd wordt geplaatst , is geen sprake van 
een ‘Gelukkig’ Nieuwjaar, maar van een ‘Goed’ Nieuwjaar. 



Een goed nieuwjaar mogen we elkaar toe wensen. Ieder die gezond en vol levenslust over de drempel 
van het nieuwe jaar 2023 stapt, maar ook allen die eenzaam of vol spanning, zorg en angst om hun 
gezondheid zijn. 

“Ere zij God Hij zendt zijn Zoon. 
De eng’len zingen wonderschoon 
Zo wensen zij ons allemaal  
Een goed nieuwjaar in Jezus naam” 
 

 
Trionieuws	
Samenwerking	
In	de	loop	van	het	jaar	2022	ontving	u	regelmatig	informatie	over	het	voornemen	van	een	
formele	samenwerking	tussen	de	Protestantse	Gemeenten	’s-Heer	Abtskerke-Sinoutskerke,	
Nisse	en	Hoedekenskerke.	De	eeuwenoude	zelfstandigheid	van	de	gemeenten	stond	ter	
discussie	door	met	name	een	gebrek	aan	ambtsdragers.	Tegelijkertijd	was	er	de	wens	om	
toch	zoveel	mogelijk	kerk-in-het-dorp	te	blijven.	Er	werd	een	samenwerkingsovereenkomst	
opgesteld.		
Op	zondag	27	november	jl.	werd	deze	toegelicht	in	een	gezamenlijke	gemeentevergadering	
en	tot	2	december	konden	er	vragen	gesteld	worden.	De	door	leden	vanuit	de	drie	
gemeenten	ingebrachte	reacties	zijn	meegewogen	in	de	uiteindelijke	besluitvorming	van	de	
drie	afzonderlijke	kerkenraden.	Zij	besloten	inmiddels	allen	om	in	te	stemmen	met	de	
samenwerking	zoals	in	de	samenwerkingsovereenkomst	is	omschreven.	Dat	is	een	
historische	gebeurtenis!		
De	bestaande	samenwerking	wordt	geformaliseerd	en	verdiept.	De	gemeenten	blijven	
zelfstandig	en	er	wordt	een	gezamenlijke	kerkenraad	gevormd.	Het	pastoraat	vormt	een	
belangrijk	speerpunt.	Het	diaconaat	wordt	vanuit	een	gezamenlijk	College	vorm	gegeven,	en	
de	Colleges	van	Kerkrentmeesters	in	de	dorpen	werken	samen.		
Goed	om	te	realiseren	dat	de	woordverkondiging	door	kan	gaan,	en	dat	de	drie	gemeenten	
daarin	gediend	worden	door	onze	gezamenlijk	beroepen	predikant	ds	Offringa.	De	woorden	
van	God	vormen	de	kern	en	drive	van	het	gemeenteleven.	Hoe	belangrijk	en	waardevol	de	
bezittingen	van	de	gemeentes	ook	zijn	–	en	dat	zijn	ze!	–	ze	zijn	er	dankzij	en	ten	dienste	van	
de	geloofsgemeenschap.	Verbondenheid	met	de	God	van	die	geloofsgemeenschap	vormde	
het	motief	van	het	delen	van	bezit.	Dat	doet	toch	denken	aan	het	leven	van	de	eerste	
Christengemeenten	(Hand.	2:	37-47)	en	geeft	daarom	ook	toekomstperspectief!	
Sommigen	zijn	van	mening	dat	een	fusie	een	betere	optie	zou	zijn	geweest.	Zowel	het	
moderamen	van	de	classicale	vergadering	als	de	drie	kerkenraden	zien	in	de	gekozen	
oplossing	het	meest	verstandige	besluit	voor	nu.	We	constateren	ook	dat	er	groot	draagvlak	
is	bij	de	gemeenteleden.	Op	8	januari	zal	de	samenwerkingsovereenkomst	ondertekend	
worden	na	de	dienst	in	de	Ark	te	Hoedekenskerke.			
Ook	in	deze	nieuwe	situatie	is	een	toekomstgerichte	kerkenraad	nodig,	die	leiding	geeft	aan	
het	leven	en	werken	van	de	gemeenten.	We	kunnen	weliswaar	met	minder	ambtsdragers	
toe	per	gemeente,	maar	toch	zijn	nog	12	(minimaal	9)	ambtsdragers	totaal	nodig.	De	
gesprekken	hierover	lopen	en	hopelijk	lukt	het	om	de	ontbrekende	5	ambtsdragers	
binnenkort	te	kunnen	benoemen.	Op	zondag	5	februari	a.s.	is	de	bevestigingsdienst	gepland	
in	’s-Heer	Abtskerke.		
Kerkenraad	Hoedekenskerke,	Nisse,	’s-Heer	Abtskerke-Sinoutskerke		
	
	 	



Terug-	en	vooruitblik	
	SOMS	BREEKT	UW	LICHT	

	
Soms	breekt	uw	licht		
in	mensen	door	onstuitbaar		
zoals	een	kind		
geboren	wordt.	(Lied	493)	

	
We	kunnen	terugzien	op	een	rijke	Adventsperiode.	De	verhalen	van	sterke	vrouwen	in	de	
bijbel,	aangereikt	door	het	project	van	de	kindernevendienst,	bracht	ons	aan	de	grenzen	van	
ons	geloof,	en	soms	daar	overheen.	Op	weg	naar	het	Kerstfeest	waren	het	verhalen	die	ons	
te	denken	gaven	over	de	vraag	wie	wij	als	mensen,	vrouwen	én	mannen	zijn.		
	
Na	de	twee	“coronajaren”,	met	alle	beperkingen	die	er	golden,	konden	we	nu	weer	twee	
Kerstvieringen	voorbereiden.		
	
Op	Kerstavonddienst,	zaterdag	24	december	waren	er	veel	kinderen	in	de	Ark	in	
Hoedekenskerke.	We	zongen	met	elkaar	de	bekende	Kerstliederen,	afwisselend	met	de	
zanggroep.	Er	was	een	bijzondere	lezing	van	het	Kerstevangelie,	De	beste	wensen	uit	
Bethlehem.	Met	enkele	muzikale	elementen	werd	het	een	sfeervolle	en	feestelijke	dienst.	
Aan	het	begin	was	er	even	opschudding	toen	een	mevrouw	onwel	werd;	gelukkig	was	er	snel	
hulp	voorhanden,	het	is	goed	afgelopen.			
	
Op	Kerstmorgen,	zondag	25	december	was	er	een	Kerstviering	in	de	Johannes	de	Doperkerk	
in	’s-Heer	Abtskerke.	De	cantorij	met	leden	uit	onze	drie	kerken	ondersteunde	de	
samenzang	van	de	nieuwere	liederen.	We	lazen	uit	het	evangelie	van	Johannes,	over	Gods	
licht	dat	de	schaduwen	komt	beschijnen.	Samen	met	mooie	orgelspel	was	het	een	meer	
ingetogen	en	goede	dienst.	
	
En	dan	zijn	we	nu	in	het	nieuwe	kalenderjaar	aanbeland.	De	eerste	weken	van	het	jaar	
worden	wel	de	periode	van	Epifanie	(verschijning)	genoemd.	We	kunnen	het	zien	als	
aanvulling	en	uitwerking	van	het	Kerstfeest.	De	verschijning	van	Christus	in	en	aan	de	wereld	
wordt	concreet	in	drie	verhalen.	Als	eerste	wordt	de	openbaring	aan	de	volken	verbeeld	met	
de	drie	koningen,	zij	volgen	de	ster	en	vinden	het	kind.	Dan	volgt	de	doop	van	Jezus	en	de	
zalving	met	de	Geest.	In	de	derde	plaats	is	daar	het	wijnwonder	op	de	bruiloft	van	Kana	als	
eerste	teken	van	Jezus’	taak	en	opdracht.	
	
Wensen	wij	elkaar	een	goed	en	gezond	en	gezegend	Nieuwjaar	toe!	

ds.	Herman	Offringa	
	
Nieuws	uit	de	nevendienst.	
Dag	jongens	en	meiden,		
Jullie	zijn	gewend	dat	Carolien,	Nelleke	of	Loes		leiding	geeft	aan	de	nevendienst.	Dit	gaat	
veranderen.	Vele	jaren	heeft	Loes	leiding	gegeven	aan	de	kinderen	vooral	in	Nisse.	Eerst	bij	
de	zondagschool	en	daarna	in	de	nevendienst.	Altijd	met	véél	enthousiasme	en	extra	
verwennerij.	Gezelligheid	voorop.	Loes	heeft	nu	besloten	te	stoppen	met	de	nevendienst.	Er	
was	een	mooi	afscheid	met	een	boek,	daarin	lieve	berichtjes	voor	haar	en	zij	heeft	van	



Carolien	en	mij	het	boek	gekregen,	waaruit	ze	het	Kerstverhaal	voorlas.	Maar	jullie	zullen	
haar	ongetwijfeld	in	de	kerk	blijven	zien.	
Gelukkig	is	iemand	anders	bereid,	om	haar	taken	over	te	nemen.	En	wel	Suzanne	Boot.	
Welkom	Suzanne	in	de	nevendienst.	
	
Kerstavond	in	Hoedekenskerke.	
	Op	de	straat,	gekwebbel	van	kinderen,	voetstappen	van	volwassenen,	jong	en	oud.	Allen	op	
weg	naar	,,de	Ark”	.	Ja	een	grote	stralende	ster	wijst	al	van	ver	de	weg	er	naar	toe.	Daar	aan	
gekomen	licht	uit	de	kerkramen.	Welkom	allemaal,	bij	het	feest	van	de	geboorte	van	Jezus.	
Eenmaal	binnen	,	lekker	warm,	een	kerk	vol	mensen,	jong	en	oud,	op	dit	feest.		
Dan	komen	de	kinderen	binnen,	een	grote	ster	voorop,	18	kleine	lichtjes	volgen	de	ster.	Er	
wordt	gezongen	:	Dag	ster,	grote	ster.	Het	feest	is	begonnen.	Met	zang,	muziek	en	het	
Kerstverhaal.	Er	komt	zelfs	een	echte	herder	op	bezoek,	die	ook	héél	mooi	kan	zingen.	De	
dominee	vertelt	ook	over	de	geboorte	van	Jezus.	Het	koor	zingt,	zo	werd	het	samen	met	
elkaar	een	feestelijke	kerstdienst.	
En…….	na	de	dienst	kregen	alle	kinderen	een	Kersttas	met	lekkers	.		

	
	
Aandacht	voor	elkaar	
In	de	afgelopen	periode	zijn	een	aantal	leden	uit	onze	drie	gemeenten	blij	gemaakt	met	
bloemen	of	een	andere	attentie	namens	ons	allen.	
’s-Heer	Abtskerke:	Jan	de	Jonge,	Polderweg	en	Martine	Bliek		
Nisse:	zie	‘uit	de	kern	Nisse’	
Hoedekenskerke:	Piet	Verdonk,	Thea	Platschorre	en	Saar	Harthoorn	ivm	hun	verjaardag.	
Sjaan	en	Ad	Schouwenaar	voor	hun	50-	jarig	huwelijksjubileum	
	
Missionaire	Brei	en	Haakgroep	Hoedekenskerke	
 
 
 

 
 



Met	ingang	van	17	januari	2023	start	de	breigroep	weer!	
	
Lieve	breisters	en	haaksters,	
Na	een	periode	van	kerstvakantie	gaan	we	weer	verder	met	het	tweede	gedeelte	van	dit	
seizoen.		
Het	eerste	gedeelte	van	het	seizoen	hebben	we	al	heel	wat	brei-en	haakwerk	kunnen	
afgeven.	Inmiddels	wordt	er	dankbaar	gebruik	gemaakt	van	onze	spullen.	Behalve	in	
Hongarije,	is	er	ook	veel	uitgedeeld	aan	de	grens	van	Oekraïne.		
Op	dinsdag	17	januari	hopen	we	jullie	weer	te	ontmoeten.	De	koffie	staat	vanaf	10.00	uur	
klaar	in	de	consistorie	van	de	Ark	in	Hoedekenskerke.		De	week	daarna	24	januari	is	er	ook	
breigroep	omdat	we	dan	het	een	en	ander	kunnen	horen	van	de	organisatie	waar	we	nu	
voor	breien	en	haken.	
Graag	tot	ziens	in	het	nieuwe	jaar!	
Marianne	Bijkerk	en	Gerda	Koemans	
	
Vanuit	de	diaconie	
De	diaconie	vraagt	uw	aandacht	voor	de	volgende	doelen	waar	wij	in	de	komende	periode	
voor	zullen	collecteren.	
Zondag	15	januari		Protestantse	Kerk	Ondersteuning	gemeenten	
Goed	toegerust	aan	de	slag	
Binnen	de	Protestantse	Kerk	zijn	tienduizenden	vrijwilligers	actief,	zowel	vrijwillig	als	
betaald.	Hun	werk	vindt	plaats	op	allerlei	terreinen:	van	pastoraat	tot	missionaire	presentie,	
van	diaconaat	tot	jeugdwerk	en	van	bestuur	tot	beheer.	Het	is	verantwoordelijk	werk.	
Daarom	is	het	belangrijk	dat	werkers	in	de	kerk	goed	zijn	toegerust.	De	Protestantse	Kerk	
voorziet	hierin	met	een	vernieuwd	trainingsaanbod.	Hiermee	kunnen	vrijwilligers	en	
professionals	hun	kennis	en	vaardigheden	vergroten,	ideeën	opdoen	en	ervaringen	
uitwisselen.	
Zondag	22	januari	Protestantse	kerk	Missionair	Werk	
Een	kerk	van	betekenis	
Bijna	elk	dorpsaanzicht	in	ons	land	wordt	gekenmerkt	door	een	kerktoren.	Het	tekent	de	rol	
die	de	kerk	vanouds	in	het	dorp	heeft:	middelpunt	van	de	samenleving,	ook	vandaag	de	dag	
nog.	Dorpskerken	hebben,	onder	meer	door	hun	diaconale	activiteiten,	een	
maatschappelijke	functie.	De	Dorpskerkenbeweging	van	de	Protestantse	Kerk	biedt	kleine	
gemeenten	een	platform	waar	zij	ervaringen	delen,	ideeën	opdoen	en	elkaar	inspireren	en	
motiveren	om	van	betekenis	te	zijn	in	hun	omgeving.	
Zondag	29	januari	Protestantse	Kerk	Kinderen	en	jongeren	
Nederland	speelt	Sirkelslag	
Sirkelslag	is	het	grootste	en	spannendste	interactieve	spel	tussen	kindergroepen	en	
jeugdgroepen	uit	protestantse	gemeenten	in	heel	Nederland.	Elk	jaar	opnieuw	strijden	
jongerengroepen	voor	de	hoogste	score	bij	dit	interactieve	bijbelspel,	dat	gemaakt	is	door	
de	jeugdwerkorganisatie	van	de	Protestantse	Kerk.	Bij	Sirkelslag	staat	altijd	een	bijbelverhaal	
centraal.	Jongeren	gaan	zo	op	een	ongedwongen	manier	met	geloofsonderwerpen	aan	de	
slag.	Voor	kerken	is	Sirkelslag	een	mooie	kans	om	hen	betrokken	te	houden.	
Zondag	5	februari	Kerk	in	Actie	Werelddiaconaat	
Pakistan	-	Vaktraining	voor	jongeren	
In	Pakistan	ondersteunt	Kerk	in	Actie	de	organisatie	AWARD	die	jongeren,	onder	wie	
schoolverlaters,	helpt	met	vakopleidingen	en	leningen.	De	organisatie	begeleidt	de	jongeren	



na	de	opleiding	bij	het	opzetten	en	uitbouwen	van	een	eigen	bedrijf.	Ook	helpt	zij	jongeren	
die	een	universitaire	studie	willen	volgen	zich	voor	te	bereiden	op	de	toelatingstest	die	
daarvoor	geldt.	De	organisatie	wil	jongeren	niet	alleen	economisch	zelfstandig	maken:	ze	
brengt	ook	jongeren	met	verschillende	religieuze	achtergronden	bij	elkaar,	waardoor	het	
onderlinge	begrip	toeneemt.		
	
 


