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Voorwoord 
Vanuit de kerkenraad 

 
 
Voor velen voelt het weer vertrouwd om de klok weer te horen luiden op Hoek. 
De kerk staat er weer! Het eerste jaar  is in veel opzichten een veelbewogen jaar 
gebleken.  
De kerk als een  multi functioneel gebouw.  
Naast de zondagse kerkdiensten zijn er maandelijks muzikale gelegenheden.  
Het orgel is officieel in gebruik genomen, concerten zijn gehouden, een 
boekpresentatie, thema bijeenkomsten, d’Oekse feesten, recepties, herdenkingen, 
waaronder de Reformatie van 500 jaar geleden en  - hoe triest ook voor de 
betrokkenen - ook vele uitvaarten hebben er al plaats gevonden.  
Wij mogen blij en ook wel een beetje trots zijn dat al die gelegenheden in het 
centrum van ons dorp, in de kerk, konden worden gehouden.  
Voor velen wordt de kerk als licht, ruimtelijk en toekomstbestendig ervaren en dat 
gaat veelal gepaard met een blij gevoel. 
 
We hebben afscheid genomen van de vele vluchtelingen die op ons pad zijn 
gekomen en hopen dat het ze goed gaat in hun nieuwe wereld.                                                                         
We gaan later dit jaar afscheid nemen van kerkrentmeester ‘icoon’ Jan Hollebek  
(en zijn vrouw Corry) die 45 jaar lang in allerlei functies van de gemeente van 
Hoek heeft  mogen werken. Wij wensen hun ‘het BESTe’ toe in Brabant  
met dank voor alles wat mocht en kon.  
 
Bij de verschijning van deze editie staan we op de drempel van een nieuwe fase in 
het kerkelijke leven van Hoek. Een nieuwe kerk, een nieuw beleidsplan voor de 
komende jaren, mede gericht op de plannen die we de ‘Kerk in 2025’ noemen. 
Natuurlijk behouden we wat goed is gebleken in onze gemeente, maar er zullen 
onderwerpen zoals organisatiebijstelling en samenwerking op ons afkomen. 
Daarvoor is een gezonde en realistische visie op de toekomst noodzakelijk.  
De wens is dat we daarin  elkaar als gemeenteleden en kerkenraad zullen 
ondersteunen.  
Laten we dat ook ‘Omzien naar elkaar’ noemen als een gelovige toepassing en 
een gevolg van ons zeker weten dat Hij omziet naar ons. 
 
 
Henk Siersema. 
voorzitter kerkenraad.   
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Verandering kerkdienst en maandopening Vremdieke 
 
Zoals velen van u al gemerkt zullen hebben is er een aantal dingen aan het 
veranderen met betrekking tot de kerkdiensten en de maandopening in 
Vremdieke. Omdat we merken dat er toch wat vragen leven bij verschillende 
betrokkenen, zowel bewoners als vrijwilligers, lijkt het goed om een korte 
toelichting te geven. 
Sinds ‘jaar en dag’ werden eens in de maand op zondagavond onder 
verantwoordelijkheid van de Protestantse gemeente (daarvoor Hervormde 
gemeente en Gereformeerde Kerk) kerkdiensten gehouden in de zaal van 
Vremdieke. Daarbij waren altijd enkele ambtsdragers aanwezig en daarmee was 
het ook een officiële kerkdienst.  
Sinds twee jaar werkt ook de Gereformeerde Kerk (vrijgemaakt) hieraan mee door 
enkele keren per jaar een dienst in te vullen. De betrokkenheid van Vremdieke bij 
de kerkdienst bestond altijd uit de aanwezigheid van enkele vrijwilligers voor de 
begeleiding van de bewoners en het kopiëren van de orde van dienst. 
De maandopening was ook een maandelijkse activiteit die sinds jaar en dag 
plaatsvond, maandelijks en op vrijdagavond. De verantwoordelijkheid hiervoor 
beruste bij Vremdieke zelf en werd ingevuld door vrijwilligers, zowel voor wat 
betreft het voorgaan in de maandopening als de begeleiding van bewoners. 
 
Begin dit jaar werd vanuit Vremdieke, door één van de centrale vrijwilligers en 
voorzitter cliëntenraad Adrie Francke, aan mij de vraag gesteld of het goed zou 
zijn te overleggen over de toekomst van kerkdiensten en maandopeningen.  
Met name het aantal bezoekers van de kerkdiensten was gaandeweg erg 
geslonken en voor de groep vrijwilligers werd het steeds moeilijker om de 
verschillende activiteiten vol te houden. Wat de maandopeningen betreft was het 
idee dat het goed zou zijn om te verplaatsen naar de vrijdagmiddag.  
Het idee dat vanuit Vremdieke geopperd werd was om voortaan de kerkdiensten 
en de maandopeningen te gaan combineren op de vrijdagmiddag.  
Alhoewel het natuurlijk altijd jammer is een bestaande praktijk, van kerkdiensten 
voor bewoners op locatie los te laten, leek het ook mij een realistisch idee en we 
spraken af te gaan overleggen en bespreken in o.a. de kerkenraad, de 
cliëntenraad, met ds. Harmanny van de Gereformeerde Kerk (vrijgemaakt) en 
anderen die betrokken zijn.  
 
Na een aantal maanden van overleg en nadenken, het signaal van instemming 
van de cliëntenraad en andere betrokkenen in Vremdieke, heeft de kerkenraad 
van de Protestantse gemeente besloten om de zondagse kerkdiensten te 
beëindigen. De zeven keer dat ik als predikant jaarlijks voorga in diensten in 
Vremdieke zullen nu door mij worden ingevuld door het vijf maal voorgaan in een 
Avondmaalsdienst en twee maal tijdens een maandopening op vrijdagmiddag 
(indien dat door Vremdieke ingepast kan worden in het rooster).  
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Vanuit de kerk hebben we ook aangegeven voor de maandopeningen indien 
gewenst, telkens voor een extra vrijwilliger te willen zorgen. Er is vanuit Vremdieke 
echter aangegeven dat dit op dit moment nog niet nodig is. 
De Avondmaalsdiensten zullen nog wel kerkdiensten zijn met ambtsdragers en 
daarmee ook officiële kerkdiensten. Zij worden voortaan op hetzelfde tijdstip 
gehouden als de maandopeningen op vrijdagmiddag en wel op de vrijdag dat het 
de zondag erna ook in de Protestantse gemeente avondmaalsviering is.  
Op de middag van Witte Donderdag zal er ook altijd een avondmaalsviering zijn. 
 
Een aantal veranderingen dus waarvan we hopen dat er niet alleen begrip zal zijn 
bij bewoners en andere betrokkenen. Maar vooral ook dat het weer hernieuwde 
mogelijkheden geeft voor momenten van lied, gebed, lezing en overdenking, voor 
bewoners, familie en andere betrokkenen bij de gemeenschap van Vremdieke.  
 
Ds. Arie van der Maas 

 
Kerkdiensten 

Aan de  uitgang zijn de gaven wekelijks bestemd voor het plaatselijke kerkenwerk. 
Aanvang diensten: 10.00 uur, tenzij anders vermeld 

 

17 september  Ds. Arie van der Maas 
            Startdienst  thema ‘Open huis’ 
24 september  Dhr. Jan-Cees  van Gaalen, Terhole 
 
1 oktober   Ds. Arie van der Maas 
8 oktober   Ds. Karin van den Broeke, Wissenkerke 
15 oktober   Ds. Jan de Visser, Maassluis 
22 oktober   Ds. Marijke Helderman-Janse de Jonge, Goes 
29 oktober   Ds. Vrouwkje Dees-Hinten, Westdorpe 

Hervormingsdag, tijdens dit ‘Lutherjaar’ een bijzondere dienst; in veel kerken 
in ZeeuwsVlaanderen is er een dienst met één gemeenschappelijke liturgie. 

 
1 november  Mevr. Truus Rijke, kerkelijk werker, Terneuzen 
       19.30 uur Dankdag 
5 november  Dhr. Klaas Bos, Goes 
12 november  Dhr. Robert Goemaere, Brugge 
19 november  Ds. Daan Riemens, Nijkerk   
26 november  Ds. Arie van der Maas 

Laatste Zondag kerkelijk jaar, Gedachtenis van de namen 
     
1 december 15.00 uur Ds. Arie van der Maas 

Vremdieke: Dienst van Schrift en Tafel. 
3 december  Ds. Arie van der Maas 
    Eerste  Zondag van Advent. Dienst van Schrift en Tafel 
 



5 

 

10 december  Ds. Arie van der Maas 
    Tweede Zondag van Advent 
17 december  Ds. Joshi van Veen, Meppel 
    Derde Zondag van Advent 
24 december  Ds. Cor de Beun, Brugge 
    Vierde Zondag van Advent 
24 december 22.00 uur Ds. Arie van der Maas en Ds. J. Harmanny, 

Kerstnachtviering 
25 december  Ds. Vrouwkje Dees-Hinten, Westdorpe 
    Kerstmorgen 
31 december 10.00 uur Ada Dieleman en Elly Tollenaar 
    Oudejaarsdag 
 
7 januari 2018  Ds. Arl Klap, Heikant,  Nieuwjaarsbegroeting 
14 januari   voorganger nog niet bekend 
21 januari   Dhr. Robert Goemaere, Brugge     
26 januari 15.00 uur Ds. Arie van der Maas 

Vremdieke: Dienst van Schrift en Tafel.  
28 januari   Ds. Arie van der Maas 
 
4 februari   Ds. Arie van der Maas 
11 februari   Ds. Arie van der Maas 
18 februari   Ds. Saskia Ketelaar, Lede 
    Eerste Zondag Veertigdagentijd 
25 februari   Ds. Arie van der Maas 
    Tweede Zondag Veertigdagentijd 
       
4 maart   voorganger op dit moment nog niet bekend 
    Derde Zondag Veertigdagentijd 
7 maart 19.30 uur Ds. Arie van der Maas - Biddag 
11 maart   Ds. Arie van der Maas 
    Vierde Zondag Veertigdagentijd 
18 maart   Ds. Daan Riemens, Nijkerk 
    Vijfde Zondag Veertigdagentijd 
25 maart   Ds. Arl Klap, Heikant 
    Zesde Zondag Veertigdagentijd; Palmzondag 
29 maart 15.00 uur Ds. Arie van der Maas 
    Witte Donderdag. Vremdieke: Dienst van Schrift en Tafel. 
29 maart 19.30 uur Witte Donderdag Ds. Arie van der Maas 
    Dienst van Schrift en Tafel. 
30 maart 19.30 uur Goede Vrijdag - voorganger nog niet bekend 
31 maart 19.30 uur Stille Zaterdag - voorganger nog niet bekend. 
         
1 april   Ds. Arie van der Maas,  Pasen 
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8 april   Ds. Cor de Beun, Brugge     
15 april   Ds. Jan de Visser, Maassluis 
22 april   Ds. Arie van der Maas 
29 april   Ds. Wim van den Hoek, Breskens 
 

6 mei    Ds. Pieter Overduin, Hulst 
10 mei   Hemelvaart  - voorganger nog niet bekend 
13 mei   Ds. Hans Becker, Rotterdam 
20 mei   Ds. Arie van der Maas - Pinksteren    
25 mei 15.00 uur Ds. Arie van der Maas 
    Vremdieke: Dienst van Schrift en Tafel 
27 mei   Ds. Arie van der Maas 
    Dienst van Schrift en Tafel 
 

3 juni    voorganger nog niet bekend    
10 juni   Ds. Co Janssen, Borculo 
17 juni    voorganger nog niet bekend 
24 juni   Dhr. Robert Goemaere, Brugge 
 

1 juli    Ds. Arie van der Maas 
8 juli    voorganger nog niet bekend 
15 juli   Ds. Arie van der Maas 
22 juli   Mevr. Truus Rijke, kerkelijk werker, Terneuzen 
29 juli   Ds. Wim van den Hoek, Breskens 
 

5 augustus   Ds. Pieter Overduin, Hulst 
12 augustus  voorganger nog niet bekend 
19 augustus  voorganger nog niet bekend 
24 augustus 15.00 uur Ds. Arie van der Maas 
    Vremdieke: Dienst van Schrift en Tafel 
26 augustus  Ds. Arie van der Maas 
    Dienst van Schrift en Tafel 
 

2 september  Ds. Jan de Visser, Maassluis 
9 september  Ds. Huub Smeets, Terneuzen 
16 september  Ds. Arie van der Maas - Startdienst 
23 september  Ds. Cor de Beun, Brugge 
30 september  voorganger op dit moment nog niet bekend 
 
 

Kerkdienst gemist (?) 
Voor degenen die niet in de gelegenheid zijn om de kerkdienst bij te wonen of een 
dienst later willen beluisteren, is er de mogelijkheid om dit via internet te doen.  
Via de website Kerkdienstgemist. 
Ga naar www.kerkdienstgemist.nl,  klik op Zeeland →  Hoek  → PKN Hoek en 
u hoeft geen dienst meer te missen! 

http://www.kerkdienstgemist.nl/
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Omzien naar elkaar - pastoraat 
 
 

Omzien naar elkaar vinden we belangrijk in de gemeente. Zeker wanneer zich bij 
mensen bijzondere omstandigheden voordoen. 
In ons beleidsplan staat: “Overal waar mensen elkaar ontmoeten en bijstaan in het 
verband van de gemeente is sprake van “omzien naar elkaar” of met andere 
woorden: pastoraat. 
Pastoraat kan gezien worden als een werking van het evangelie door om te zien 
naar elkaar bij: 

 De hoogte-en dieptepunten van het leven 

 Vragen rondom geloof en zingeving 

 Het nemen van verantwoorde beslissingen 

 De ontwikkeling van vormen van gemeenschap 

 Ingrijpende effecten van maatschappelijke ontwikkelingen. 

 

We kunnen ons gelukkig prijzen om te merken dat veel mensen aan het ‘omzien 
naar elkaar’ vorm en inhoud geven. De onderlinge bemoediging door een kaartje, 
een bloemetje, een praatje, een bezoekje.  Deze dingen gebeuren vaak zonder 
dat zowel ‘gever’ als ‘ontvanger’ zich bewust zijn dat dit het eigenlijke ‘omzien naar 
elkaar’ is van de gemeente van Christus. Zowel naar leden binnen de gemeente 
als mensen rondom de gemeente.  We komen uit een periode van tientallen jaren 
waarin ‘de kerk’ pas wat van zich liet horen, in de beleving van velen, wanneer een 
ouderling of zelfs pas wanneer de dominee op bezoek kwam.  Gelukkig zijn we 
inmiddels ook vertrouwd geraakt met ‘contactpersonen’ die op eigen wijze en met 
eigen frequentie invulling geven aan het onderling pastoraat. 
 

 
Pastoraat-wijkindeling. 
De ouderlingen en predikant vormen samen met een diaken  de “werkgroep 
pastoraat”.  
Door de tijd heen probeert de werkgroep zo goed mogelijk op de hoogte te zijn van 
zaken die spelen in de gemeente en bij gezinnen of personen. In onderling overleg 
zal dan telkens besproken worden op welke wijze en door wie het beste vanuit de 
werkgroep contact gelegd of onderhouden kan worden. De verdeling van straten 
en adressen over contactpersonen (en leden werkgroep) houden we wel graag in 
stand. 
Wanneer u iets wil doorgeven of overleggen, of een afspraak wil maken voor een 
bezoekje door één van de leden van de werkgroep neemt u dan s.v.p. contact op! 
De ervaring leert dat het nog geregeld voorkomt dat gedacht wordt “dat ze het wel 
zullen weten”.  Dit is echter lang niet altijd het geval.  Daarom: Laat het even 
weten, dat wordt zeer op prijs gesteld. 
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De werkgroep pastoraat wordt bemenst door de volgende personen: 
 

Addie de Bree (ouderling) 0115-441830  adebree@zeelandnet.nl 
Burg. H. Wolferthof, Rozenlaan, Terneuzen, overig. 
 

Ada Dieleman (ouderling) 0115-441444  adadieleman@zeelandnet.nl 
Marijkestraat, Kreeksingel, Julianastraat, Binnendijk nr. 16, 19 en 20, Spanjaardweg, Biervliet, 
Oostburg, Koewacht, Sluiskil 
 

Franny van Driel (diaken) 0115-441652  gerardvandriel@hetnet.nl 
Margrietstraat, Irenestraat, Bernhardstraat, Beatrixstraat, Begoniastraat, Crocusstraat, 
Tulpstraat, Gerberalaan (excl. Seniorenwoningen). 
 

Arie van der Maas (predikant) 0113-621321  apvdmaas@zeelandnet.nl 

 

Henk Siersema (ouderling)  0115-442074  siersema@zeelandnet.nl 

 

Elly Tollenaar (ouderling)  0115-612914  ftollena@kpnmail.nl 
Azeleastraat, Fresiaplein, Clivialaan, Narcissenlaan, Korenbloemstraat, 
Van Wijckhuiseweg, Langeweg, Seydlitzweg, Sluispolderdijk, Zevenaardijk 
 
 

Overige contactpersonen: 
Corry Siersema   0115-442074  siersema@zeelandnet.nl 
Irisstraat, Gladiolenlaan 
 

Corrie de Putter   0115-441421  cjanna@live.nl 
Molendijk 
 

Dominicus Jansen  0115-441889 
Lovenpolderstraat, Noorddijk, Lovenweg, Boerengat, Ds. Raamshof 
 

Riet van Hoorn   0115-441959  ldvhoorn@hetnet.nl 

Irisstraat “Lovendieke” nrs. 32 t/m 46c, Irisstraat nrs. 48 t/m 60, en nr. 80, Jasmijnlaan,  
Oud Vlissingen, Noordstraat, Seringenlaan, Lijsterbesstraat, Anemonenlaan 
 

Rieneke Dieleman  0115-441630  leendiele@zeelandnet.nl 
Irisstraat 48, 56, 58, 62, 66, 80, 84, 96 
 

Adrie Francke   0115-442461  amfrancke@zeelandnet.nl 
Gerberalaan 48, 52.  
Verzorgingshuis Vremdieke (samen met Riet van Hoorn en Annie v.d. Maale) 
 

Willy Dekker   0115-441880  fwdekker@zeelandnet.nl 
Mauritsfort, Zandplaatweg 1, Langestraat zuid 
 

Joke de putter   0115-441302  cjdeputter@zeelandnet.nl 
Molendreef, Windlustlaan, Omloop, Keijzerstraat, Willemstraat, Tramstraat, Wilhelminastraat, 
Hendrikstraat 

mailto:adebree@zeelandnet.nl
mailto:adadieleman@zeelandnet.nl
mailto:gerardvandriel@hetnet.nl
mailto:apvdmaas@zeelandnet.nl
mailto:siersema@zeelandnet.nl
mailto:ftollena@kpnmail.nl
mailto:siersema@zeelandnet.nl
mailto:cjanna@live.nl
mailto:ldvhoorn@hetnet.nl
mailto:leendiele@zeelandnet.nl
mailto:amfrancke@zeelandnet.nl
mailto:fwdekker@zeelandnet.nl
mailto:cjdeputter@zeelandnet.nl


9 

 

Anneke van der Sluis  0115-402484  kean.vd.sluis@gmail.com 

Hasjesstraat, Zandplaatweg, Kreekweg, Gruttolaan, Lozeschorweg, Middenweg, 
Koudepoldersestraat 
 

Lida van Hermon   0115-442298 
Langestraat noord, St. Hubrechtstraat, Dr. Leenhoutstraat, Nieuwstraat 
 

Corry Hollebek    0115-441844  corry.hollebek@outlook.com 
Binnendijk t/m nr. 12, Altenastraat, Knol, Wulpenbek, Philippine 

 
 

 

Pastorale zorg in Verzorgingshuis ‘Vremdieke’ 
In Vremdieke werken we als Protestantse gemeente samen met de 
Gereformeerde Kerk (vrijgemaakt ) en de Rooms Katholieke Parochie op het 
gebied van kerk, pastoraat en geestelijke verzorging. 
Individuele bezoeken aan cliënten worden afgestemd op de situatie en behoefte 
van de betreffende cliënt en de mogelijkheden van de betreffende kerk.  
Bij zorg en vragen rondom levenseinde en keuzes van de uitvaart verlenen de 
predikanten en pastoraal werkers van de kerken te allen tijde waar mogelijk op 
een passende wijze pastorale bijstand.  
Eén of twee keer per jaar wordt er een herdenkingsbijeenkomst  
georganiseerd voor nabestaanden van overleden bewoners, deze wordt 
georganiseerd door een vrijwillige werkgroep m.m.v. leidinggevende, 
activiteitenbegeleidster en contactverzorgenden.   
 

De contactpersonen van de drie kerken zijn: 
Ds. Arie van der Maas (Prot.gem.), Ds. Johan Harmanny (GKv)  
Marjan Dieleman (RK), Femke de Maat (Vremdieke) 
 
 

Kerkelijke Vrijwilligers Dienst  
De Kerkelijke Vrijwilligers Dienst bestaat uit een groot aantal vrijwilligers dat op 
verschillende terreinen actief is. 
De eerste zondag van de maand en na bijzondere diensten,  is het koffiedrinken 
na de dienst; dit wordt door de vrijwilligers verzorgd. 
De bloemen uit de eredienst worden namens de gemeente bij een gemeentelid 
gebracht die bijv. pas uit het ziekenhuis is ontslagen of recent een diepte-of 
hoogtepunt in zijn/haar leven heeft meegemaakt. 
Ook de ophaaldienst wordt door de KVD verzorgd. Mensen die slecht ter been zijn 
kunnen worden opgehaald voor de kerkdienst. (En natuurlijk weer thuisgebracht). 
Verjaardagskaarten voor gemeenteleden van 75 jaar en ouder worden via 
ouderlingen en contactpersonen bezorgd. 
Ook bij de bezorging van bijv. Paasattenties wordt een beroep op de vrijwilligers 
van de KVD gedaan. 
Contactadres: Elly Tollenaar tel. 0115-612914, e-mail: ftollena@kpnmail.nl 

mailto:kean.vd.sluis@gmail.com
mailto:corry.hollebek@outlook.com
mailto:ftollena@kpnmail.nl
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1517 – 2017: 500 jaar Protestantisme. 
 
Sommige gemeenteleden zijn er dit jaar veel mee bezig, aan anderen gaat het misschien 
wel grotendeels voorbij zonder dat ze het in de gaten hebben.  
Maar in veel landen, ook het onze, wordt dit jaar aandacht gegeven aan de 
Hervormingsbeweging die in de Europese kerken 500 jaar geleden een grote impuls 
kreeg door het werk van Maarten Luther.  
Hij spijkerde zijn 95 stellingen op de deur van de Slotkapel in het Duitse Wittenberg. 
Sindsdien is er veel gebeurt, in 500 jaar zijn er belangrijke en mooie ontwikkelingen 
geweest. Ook zaken waarbij het schaamrood je met terugwerkende kracht naar de kaken 
trekt.  
Herdenkingsjaar. Niet alleen feest maar vooral ook bezinning en openstellen voor nieuwe 
inspiratie. Voor de kerk van nu en morgen.  
Over grenzen en kerkmuren heen. 
 
Hoek was op zaterdag 5 augustus gastkerk om de landelijke jubileum – estafette te 
ontvangen die in de maand augustus Zeeland aandeed en waarvoor het thema was: 
‘Levenskunst’.  
Er was een korte viering met daarin verwerkt bijdragen over het Protestantisme in 
Zeeuws Vlaanderen en in Hoek. Waarbij in het bijzonder  vooral ook aandacht was voor 
de situatie in heden en recente verleden.  
 
De ontwikkeling van de Protestantse gemeente te Hoek als geloofsgemeenschap in de 
traditie van 500 jaar reformatie is een bijzondere. Een belangrijk deel van haar bestaan is 
gelegen in de 80-jarige oorlog waarin juist ook de strijd tussen Rooms Katholiek en 
Protestant zich vermengde met territorium strijd.  
Hoek en de rest van het landje van Axel (Terneuzen, Axel, Zaamslag) werden en bleven 
protestant. In de eeuwen die volgden is ook het uiteengaan in verschillende protestantse 
richtingen en kerkgenootschappen niet voorbijgegaan aan Hoek. 
 
In de achterliggende 25 jaar is er onder verschillende invloeden een beweging merkbaar 
van groeiende samenwerking. Het meest vergaand heeft die samenwerking geleid tot het 
samengaan van de Hervormde gemeente en de Gereformeerde Kerk in de jaren 
negentig van de vorige eeuw.  
Van recenter datum is het toenemende ‘samen optrekken’ van Protestantse gemeente 
en Gereformeerde Kerk vrijgemaakt. De basis daarvan is een royale positieve erkenning 
van elkaars aanwezigheid en activiteiten. Wellicht belangrijker is nog de erkenning van 
de gezamenlijke roeping om vanuit de kracht van het evangelie van Jezus Christus waar 
mogelijk dienend van belang te willen zijn voor de Hoekse samenleving.  
Deze groeiende samenwerking was al op gang gekomen maar de brand van 
Nieuwjaarsdag 2015 die de kerk van de Protestantse gemeente volledig in de as legde 
en de gevolgen daarvan, heeft zeker als een katalysator gewerkt in het ook samen 
herontdekken van de kern van het kerk-zijn.  
In het afgelopen jaar heeft dit geleid tot het ondertekenen van een intentieverklaring voor 
samenwerking tussen Protestantse gemeente en Gereformeerde Kerk vrijgemaakt. Deze 
verklaring stond vermeld in de vorige ‘Hoeksteen’.  
Daar waar mogelijk is er ook over de grenzen van het Protestantisme heen 
oecumenische samenwerking. Zowel in Hoek als in de verdere omgeving.  
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Dankbaar zijn we als Protestantse gemeente voor de samenwerking met de parochie 
maar vooral ook met een aantal parochianen bij de jaarlijkse Kerstnachtviering voor het 
dorp en bij de activiteiten in Zorgcentrum Vremdieke. Daarnaast is voor de Protestantse 
gemeente zeker zo belangrijk dat we een aantal Rooms Katholieke gastleden in ons 
midden hebben die van groter betekenis zijn geworden dan alleen geregistreerd staan 
als gastlid.  
In de wijdere omgeving van Hoek is er misschien nog wel duidelijker toenadering over de 
grenzen van kerken heen. In Biervliet en IJzendijke wordt in het licht van de 
noodzakelijke sluiting van kerkgebouwen binnen de Rooms Katholieke kerk inmiddels op 
creatieve wijze samengewerkt met de Protestantse gemeente ter plaatse. In Philippine, 
Sluiskil en Sas van Gent is al een jarenlange traditie van oecumenische activiteiten en zo 
is het ook in andere delen van Zeeuws Vlaanderen.  
 
Wellicht kan gesteld worden dat één van de grootste opdrachten van het Protestantisme 
in de komende jaren is om opnieuw te vertrouwen op de kracht van het Woord en 
opnieuw kritisch elementen van traditie (soms zelfs folklore) juist ook in de eigen traditie, 
te relativeren. Is dat niet protestantisme?  
Je te midden van de actualiteit, hoe heftig soms ook, toevertrouwen aan de kracht van 
Gods Woord zelf, Christus als Levende voorop laten gaan en zo, juist over oude 
kerkmuren heen, nieuwe wegen ontdekken die het Woord als eerder gegaan is dan je 
wist. Niet op eigen kracht wegen naar de toekomst denken te moeten forceren maar in 
open ontvankelijkheid het verwachten van de vrije werking van Gods Woord en Gods 
Geest.   
 
Bovenstaande gedachte sluit goed aan bij de stelling die vanuit Zeeland is toegevoegd 
aan de serie stellingen vanuit de verschillende provincies voor de estafette van het 
jubileumjaar:  

‘De kunst om iets van het leven te maken  
is de kunst het leven te ontvangen uit Gods hand.’ 

 
 
Tenslotte wijs ik graag op de bijzondere voorstelling op vrijdagavond 13 oktober  
in de kerk aan de Langestraat. De landelijk bekende Kees Posthumus en Juul Beerda 
brengen dan hun voorstelling ‘Kom naar voren’.  
Op pagina 16 leest u meer over de inhoud. 
 
De voorstelling begint om 20.00 uur, inloop met koffie of thee vanaf 19.30 uur.  
Toegang is gratis! 
Van harte welkom, leuk en leerzaam, voor jong en oud! 
 
Ds. Arie van der Maas 
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Geloven – met elkaar…. 
 

Wat is er voor jong en oud te doen het komende 
winterwerkseizoen? 

 

voor kinderen, tieners en jongeren……. 
 
Wij vinden het belangrijk dat onze kerk actief ruimte biedt aan kinderen en jongeren. Ze 
moeten zich in deze omgeving geborgen en welkom voelen en de gelegenheid krijgen 
zelf vorm te geven aan het geloof. Hierbij proberen we hen uit te dagen en te prikkelen 
door ze actief mee te laten denken en werken. Daarbij zetten wij ons in, geïnspireerd 
door het verhaal van God en mensen, om samen te leven en leren vanuit het 
evangelie. Hierbij houden we rekening met de eigenheid van kinderen, tieners en 
jongeren en verliezen we de tijd waarin we leven niet uit het oog.  
 

Tijdens de zondagse erediensten hebben we verschillende bijeenkomsten voor 
kinderen, tieners en jongeren, onderverdeeld in leeftijdscategorieën:  
 

• Crèche tijdens de kerkdienst voor baby’s en peuters t/m 3 jaar. Deze wordt 
mede geleid door tieners. De kinderen worden voor de dienst gebracht door 
hun ouders en blijven de gehele kerkdienst in hun eigen ruimte. 

• Kinderkring tijdens de kerkdienst; na het zingen van het kinderlied, gaan 
kinderen in de leeftijd van 4-12 jaar met het Licht aangestoken aan de 
Paaskaars naar de kinderkring. In hun eigen ruimte horen ze het verhaal van 
die zondag uit de methode Kind op Zondag. Ze komen na de Uitleg en 
Verkondiging weer terug in de kerk. Ook tijdens vakantieperioden gaat de 
kinderkring door. Gedurende de 40-dagentijd en in de Adventsperiode wordt 
er gewerkt met een doorlopende werkvorm op projectbasis.  
Ook komend seizoen komt Rainbow, de duif van 
Kerk in Actie tijdens deze projecten weer bij ons 
langs. Om de kinderen een gevoel te geven bij 
de duif van de verhalen, hebben we hem ook als 
knuffel aangeschaft. Als de kinderen terugkomen 
in de kerk, mag één van de kinderen tijdens het 
collecteren helpen met knuffel-rainbow om de 
nek als ketting. 

• Tienerkring tijdens de kerkdienst voor tieners van 12 t/m 16 jaar; Iedere 
eerste zondag van de maand gaan de tieners voor de Dienst van het Woord 
met hun Licht aangestoken aan de Paaskaars naar hun eigen dienst.  
Al enkele jaren wordt de methode ‘Motieven’ gevolgd. Deze methode biedt 
veel variatie en werkt interactief. De tieners worden bijna altijd zelf aan het 
werk gezet om zo hun gevoel bij een bepaald thema op een creatieve 
manier uit te drukken. Hierbij kunnen we vaak ook inspelen op de actualiteit. 
De tieners sluiten de dienst in de eigen ruimte af en komen niet meer terug 
in de kerk. De Tienerkring is van oktober tot en met mei.  
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“Ik vind de Tienerkring heel gezellig. We praten, steken een kaarsje aan voor iets 
moois of minder moois. Soms lezen we een stukje uit de Bijbel en we maken 
opdrachten.” Seppe Verschueren. 

 

Naast de bijeenkomsten die tijdens de eredienst worden gehouden, zijn er ook 
doordeweekse activiteiten in verschillende leeftijdscategorieën.  
 

• Kliederkerk groep 3 t/m 5, alweer het derde seizoen! Afgelopen seizoen 
was er een heel leuke (grote) groep met kinderen. We hebben samen 
gegeten, Bijbelverhalen ontdekt en geknutseld. Op de eerste middag hebben 
we een schatkistje geverfd en versierd en iedere keer kwam daar iets in.  
En natuurlijk was er ook weer de grote wolk, waar de kinderen iets op 
mochten schrijven of tekenen; leuke dingen, maar soms ook verdrietige.  
Met een aantal kinderen hebben we een concert van Elly & Rikkert bezocht 
in Middelburg. Dit was erg leuk, zeker omdat Rainbow er ook bij was.  
 

• Kids op zolder groep 6 t/m 8.  Afgelopen seizoen zijn we begonnen met 
een iets andere aanpak van Kids op Zolder. Het is nu eigenlijk een vervolg 
op de Kliederkerk, maar dan meer toegespitst op deze leeftijd.  
Ook hier komen de kinderen direct uit school, eten we samen en steken we 
een kaars aan voor iets wat ons bezig houdt. Daarna gaan we aan de slag 
met een thema. Zo zijn we afgelopen seizoen bezig geweest met het 
ontdekken van je talent, elkaar helpen en samen delen. Ook heeft de 
dominee een rondleiding in de nieuwe kerk gegeven.  
We maken gebruik van Bijbelverhalen, spelletjes en werkbladen.  
Komend seizoen gaan we aan de slag met de Christelijke feestdagen.  
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Ook het komende seizoen voor Kliederkerk en Kids op zolder:  
4 woensdagmiddagen direct uit school tot 15.00uur.  Via school ontvangen 
jullie een uitnodiging met de data erop.  
Kom je ook weer? 
 

• Meet & Eat voor tieners vanaf de tweede klas van de middelbare school; 
Maandelijks -tussen twee Tienerkringen in- komen de tieners op dinsdag van 
17:00 – 19:00 uur samen om met elkaar te eten. Het eten wordt bereid door 
ouders van de tieners. We starten met een moment van ontmoeten; bijpraten 
onder het genot van een klein hapje en een glaasje fris. Tussen de gangen 
door bespreken we een thema. De ene keer is dat een Bijbels persoon die 
door de tieners zelf kan worden aangedragen, een andere keer bespreken 
we een actueel onderwerp en kijken we hoe wij daar, ieder individueel 
tegenaan kijken. Altijd proberen we er een creatieve werkvorm aan te 
koppelen. Verder staat het sociale aspect tijdens deze ontmoeting centraal. 
Tieners vinden het fijn om met elkaar over school en allerlei andere zaken te 
kunnen praten. Deze ruimte wordt geboden. Ook doen we regelmatig een 
uitje met elkaar. De ene keer is dat geloof verdiepend, de andere keer meer 
recreatief. Zo willen we, net als vorig jaar, ook dit seizoen weer meedoen 
aan de interactieve landelijke quiz Sirkelslag.  
 

• Up to Twenty een gespreksgroep voor 16 plussers. Hiermee zijn we 
afgelopen seizoen gestart. We komen één keer in de maand op 
zondagmiddag na de kerkdienst samen. De tieners zorgen zelf voor een 
lunch. Na de maaltijd en het doornemen van de week volgt een gesprek. 
Hier is wat huiswerk aan vooraf gegaan. Thuis lezen de tieners het stuk door 
wat die zondag wordt behandeld, zodat iedereen goed voorbereid is. 
Afgelopen seizoen volgden we het boek ‘Kijk op geloof’ van Henri Veldhuis. 
Zijn wij het eens met wat hij schrijft? Wat is ons gevoel erbij?  
 

Het boek is nog niet uit dus wellicht gaan we hier mee verder in het najaar. 
 
 
We hopen ‘onze’ kinderen en  tieners weer te zien in het nieuwe seizoen,  
bij welke bijeenkomst dan ook!  
De leiding heeft er zin in!  
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voor alle andere gemeenteleden …… 

 
De kerk is elke zondagmorgen én elke dinsdagmiddag open…   
 

Open Kerk en Middaggebed, dinsdag vanaf 12.00 uur 
Voor een gesprek, het aansteken van een kaarsje, een moment stilte…..  
 

Om 13.15 uur begint het Middaggebed (ongeveer 20 minuten).  
In een kort moment van bezinning, wordt er gezongen, gelezen, worden voor wie 
wil zorgen en vreugden gedeeld en is er gebed. 
Een (klein) aantal mensen maakt regelmatig gebruik van deze mogelijkheid. 
Waardevolle momenten op het midden van de dag. 
George de Schepper heeft aan het Middaggebed een grote bijdrage geleverd. 
Door zijn overlijden is daar een einde aan gekomen en we missen hem;  
zijn manier van verwoorden van gebedsintenties zullen we niet snel vergeten. 
Altijd, maar zeker daardoor denken we opnieuw na of vorm en inhoud van het 
Middaggebed nog past bij de gemeente. Daarbij klinkt de vraag: ‘hoe kunnen we 
mensen ten dienste zijn?’. Aantallen geven daarbij zeker niet de doorslag,  
maar wel de vraag welke ontmoetingen met elkaar en met die Ene als waardevol 
worden ervaren. 

 

In Gesprek! 
Het vorige seizoen zijn er weer heel wat onderwerpen de revue gepasseerd en 
nog steeds zijn er meer dan voldoende onderwerpen om verder met elkaar in 
gesprek te gaan; het zesde seizoen komt er aan. 
Data zijn op dit moment nog niet bekend, wel al plannen voor verschillende 
sprekers. Zo zal er iemand komen die ons gaat vertellen over het Humanistisch 
verbond. Soms lijkt het allemaal zo dicht bij elkaar te liggen. Een uitdaging dus om 
daar eens verder over na te denken. 
Een predikant uit Bergen op Zoom komt ons uitleg geven over dat moeilijke 
bijbelboek ‘Openbaringen’ . Wie weet welke ont-dekkingen dat zal opleveren. 
We hopen dat een Oudtestamenticus uit Goes ons nog verder mee kan nemen in 
het ontstaan van diverse bijbelboeken en vooral ook wat zij ons keer op keer te 
vertellen hebben.  
Ds. Dick Stap en theoloog Leendert-Jan Parlevliet zijn al meerdere keren in ons 
midden geweest en we hopen hen allebei opnieuw te kunnen verwelkomen. 
Welk uitstapje we hopelijk met onze eigen predikant ds. Arie van der Maas zullen 
doen is nog niet bekend maar er komt vast wel weer iets op ons pad. 
De afsluiting van het seizoen begint echt een gewoonte te worden; begin van de 
zomer een etentje bij Lecker & Gezellig….. 
 
Voor meer informatie: Corry Siersema (tel.0115-442074) of 

Cor-Elli de Bruijn (tel. 0115-617011) 



16 

 

Gemeenteavonden;  dinsdagavond 26 september 2017   
De avonden worden in de kerk gehouden en beginnen om 19.30 uur.  
Belangrijkste onderwerpen op de avond van 26 september zijn het beleidsplan en de 
meerjarenbegroting 2018-2022 (terugblik en uitgangspunten voor de toekomst).  
Verder de financiële verantwoording over 2016 en over het ‘project herbouw kerk  
en toren’.  
Op dinsdag 28 november volgt een tweede gemeenteavond waarop het concept – 
beleidsplan wordt besproken waarna de kerkenraad dit in december hoopt vast te 
stellen. 
Van harte welkom. 

 
 
Voorstellingen, exposities, tentoonstellingen, … 
Zoals in het voorwoord al genoemd hebben er met succes al vele bijzondere 
evenementen plaatsgevonden in het kerkgebouw. 
Het licht in de kerkzaal bleek ook tijdens de kunstexpositie tijdens de 500 jaar 
herdenking van de reformatie heel mooi te zijn. 
 

Tijdens het komende winterseizoen is er opnieuw aandacht voor deze herdenking: 
op vrijdag 13 oktober komen verhalenverteller Kees Posthumus en 
accordeonist Juul Beerda naar Hoek met de voorstelling ‘Kom naar voren’.  
 ‘Kom naar voren’ is een afwisselende, muzikale voorstelling die voor het eerst 
werd gespeeld tijdens de opening van het jubileumjaar ‘500 jaar protestantisme’ 
op 31 oktober 2016 in Amsterdam.  
Bekende en minder bekende helden en heldinnen van de Reformatie vertellen hun 
verhaal, aan de hand van een origineel voorwerp uit die tijd.  
In tekst en beeld, begeleid door de klanken van een accordeon, komen de 
historische personen tot leven. Historisch verantwoord 
gaat spannend samen met een actuele spits.   
 

De voorstelling begint om 20.00 uur, inloop met koffie 
of thee vanaf 19.30 uur. Toegang is gratis! 
 

Van harte welkom.  
 
In het najaar zal de film ‘Storm’ te zien zijn op de Videowall. Deze avond wordt 
georganiseerd in samenwerking met de GKv.  
 
 
Verder zijn er op dit gebied allerlei plannen vanuit verschillende werkgroepen. 
Zo is er bij de werkgroep Liturgie & Eredienst gesproken over een doopjurken 
tentoonstelling, vanuit een andere werkgroep wordt er nagedacht over een 
schilderworkshop met daarbij een expositie en ook op muzikaal gebied valt er 
weer wat te verwachten. 

Zo zullen er vast meer initiatieven volgen; mooie plannen voor in ons mooie gebouw. 
In de publicatiekast, op de website en op facebook zal er zeker aandacht voor verdere 
aankondiging zijn. Houd die dus in de gaten! 
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Van de kerkrentmeesters 

Na een tweetal jaren waarin veel energie is gestoken in de nieuwbouw van de 
kerk, zijn we inmiddels in wat rustiger vaarwater terecht gekomen. Na de 
oplevering en in gebruik name in december 2016 waren er, zoals verwacht toch 
nog wel flink wat restpunten weg te werken, zoals de aankleding van de kerk, 
aanleg van de tuin en vele andere kleinere zaken. Nog niet alles is afgerond 
maar er is wel flink voortgang geboekt.  
Een belangrijk punt dat wel is afgesloten zijn de onderhandelingen met de 
verzekering. Donatus heeft vanaf het beging op een constructieve manier 
meegekeken en gedacht. Zo hebben we de vrijheid gekregen om binnen het 
beschikbare budget van de opstal verzekering ons eigen plan te maken. Het 
verschil tussen verzekerd bedrag en werkelijke kosten hebben we voor 50% 
uitgekeerd gekregen. Door een meevallende aanneemsom kunnen we hierdoor 
zo’n € 180.000,- aan de reserves toevoegen. De inboedel verzekering is volledig 
uitgekeerd, maar nog niet alle uitgaven zijn hier gedaan. Omdat deze verzekering 
was gebaseerd op o.a. een pijporgel, zal hier ongetwijfeld ook nog wat van het 
budget overblijven en aan de reserves worden toegevoegd. 
Al met al staat de financiële situatie er dus rooskleurig voor.  
Voor de toekomst verwachten we echter een verder teruglopend ledental en 
daardoor ook teruglopende inkomsten.  
Verder zullen de onderhoudskosten aan de technische installaties aanmerkelijk 
hoger zijn dan in het verleden. 
Dat daarvoor in de toekomst dan zo nodig kan worden teruggevallen op de 
reserves, geeft een goed gevoel. 
 
Solidariteitskas. 
In deze tijd van het jaar valt ook weer de acceptgirokaart bij u in de bus voor de 
Solidariteitskas. Daarmee wordt van alle leden € 10,- gevraagd voor een potje in 
beheer bij de landelijke PKN, waarop gemeentes die door tijdelijke onvoorziene 
omstandigheden in de financiële problemen komen, een beroep kunnen doen en 
daarmee overleven. 
Hoe belangrijk dat is, hebben we zelf ondervonden toen er een aantal jaren 
geleden door problemen met de predikant ook in onze gemeente een financiële 
crisis dreigde. 
Mede door een flinke bijdrage uit de Solidariteitskas konden ook wij overleven 
Daarom van harte bij u aanbevolen. 
 
Collectebonnen. 
Deze zijn verkrijgbaar op kaarten van 20 x € 1,- = € 20 per kaart. Kaarten zijn te 
bestellen via bankrekening NL72 INGB 0000 697 997 t.n.v. Kerkrentmeesters 
Prot. gem. Hoek onder vermelding van “Collectebonnen”. Nadat de betaling is 
ontvangen, worden de kaarten thuisbezorgd. 
 
Jan Hollebek 
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Verhuur kerkgebouw 
 
De mogelijkheid bestaat een ruimte te huren per dagdeel voor een vergadering, feest of 
dergelijke. 

Dagdeel Van Tot 

Morgen 08.00 uur 13.00 uur 

Middag 13.00 uur 18.00 uur 

Avond 18.00 uur 24.00 uur 

 
Tarieven: 
 
Kerkzaal 
 

Begrafenis of huwelijk 

Leden PgHoek Per dagdeel  € 200,- 

Niet-leden  Per dagdeel  € 300,- 

Niet-leden  Dominee € 200,- 

Niet-leden  Koster € 50,- 

Niet-leden  Organist € 50,- 

Andere doeleinden       Per dagdeel          € 300,- 
 
 
Rouwkamer via begrafenisondernemer.  
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Ontmoetingsruimte, incl. gebruik van keuken. 
 

Vergaderingen / verenigingsbijeenkomsten. 

Frequentie per jaar Morgen Middag Avond Extra dagdeel 

1 x € 50,- € 50,- € 60,- € 40,- 

2 – 5 x  € 40,- € 40,- € 50,- € 30,- 

6 x en meer € 30,- € 30,- € 40,- € 25,- 

 
Feesten en recepties. 

Vanaf  08.00 uur € 250,- 

Vanaf 13.00 uur € 200,- 

Vanaf 18.00 uur € 150,- 

Gehele dag + avond tevoren  € 300,- 

Receptie of condoleren 13.00 – 18.00 uur € 100,- 
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Kleinere ruimtes  Max aantal personen Per dagdeel Extra dagdeel 

Bovenzaal 30 personen € 40,- € 30,- 

Consistorie 10 personen € 30,- € 20,- 

Jeugdhonk 10 personen € 30,- € 20,- 

Crèche 6 personen € 20,- € 10,- 

Prijzen voor niet genoemde combinaties en/of langdurige huurovereenkomsten in overleg met 
beheerster of kerkrentmeesters. 
 
Voor de huurdatum dient het huurbedrag te zijn bijgeschreven op rekening NL80 RABO 0362 
3341 61 t.n.v. Kerkrentmeesters Protestantse gem. te Hoek. 
 

Na gebruik dienen de ruimtes 
schoon te worden opgeleverd. 
 
Voor feesten wordt een borg 
gevraagd van € 150,- die na 
verrekening van eventuele schade 
en breuk wordt teruggestort. 
 
Verhuur kan worden geweigerd 
voor activiteiten die zich niet 
verdragen met de grondslag van 
de kerk, te bepalen door het 
dagelijks bestuur van het  
College van Kerkrentmeesters. 
 
 

 
Beheer en verhuur: 
Mw. C. Mol,  
Ds. Raamshof 8,  
4542 AZ Hoek 
 
Tel. 0115-441397 /  
06-51039310 
E-mail: 

adriejmol@zeelandnet.nl 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:adriejmol@zeelandnet.nl
http://pknhoek.nl/uploads/klant300/GROO0036_kopieren.jpg
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Een gemeentelid 
 
Jan Hollebek, getrouwd met Corry, beiden geboren in Axel en bij ons huwelijk begin 
1970 in Hoek komen wonen, eerst bij het centrum, daarna in noord en uiteindelijk in 
zuid terecht gekomen, omdat het lekker dicht bij Dow ligt en aan de goede kant van 
het kanaal. De kanaalkruisingen zorgden toen in de spits ook al voor een flink 
oponthoud. We werden de gelukkige ouders van Hans en Marjan die op hun beurt 
voor vijf kleinkinderen hebben gezorgd, die inmiddels allemaal op de middelbare 
school zitten. 
 
Dat we in Hoek in de NH kerk terecht kwamen was logisch omdat we beiden in een 
kerkelijk meelevende gezin zijn opgegroeid en het toen nog vanzelfsprekend was dat 
je in dat voetspoor verder ging. Hoewel we geen van  beiden gravers in de Bijbel zijn 
om die ene waarheid boven water te krijgen, nemen we toch voldoende 
levensadviezen mee om de kerk trouw te blijven. 
 
Dat Zeeuws Vlaanderen in die tijd, zonder snelle media, ook al heel klein was, bleek 
toen er binnen een half jaar een kerkvoogd aan de deur stond die wist te vertellen dat 
mijn vader in de kerkenraad had gezeten en dat ik die traditie in Hoek eigenlijk maar 
moest voortzetten. Zo kwam het dat ik januari 1971 werd bevestigd tot kerkvoogd en 
de rol van secretaris kreeg toebedeeld, evenals de ledenregistratie, want dat was een 
zooitje, werd erbij gezegd en dat moest nodig verbeteren. Zo begon ik als vrijwilliger 
in de NH  kerk van Hoek en ben er tot nu toe nooit meer vanaf gekomen.  
In deze tijd heb ik verschillende rollen vervuld en werden rustige periodes afgewisseld 
door hectische zoals het beroep van nieuwe predikanten, het SOW proces met de GK 
en 10 jaar daarna de fusie, de losmaking van een predikant en als klap op de vuurpijl 
het afbranden en de herbouw van de kerk. Maar met de juiste mensen om je heen 
valt er veel te bereiken.  
Waar ik me wel over heb verbaasd is de bureaucratische aanpak binnen de PKN. Ze 
doen in Utrecht niet echt onder voor de Haagse benadering. Dat goedwillende 
vrijwilligers daardoor opgezadeld worden met veel, m.i. overbodig werk, begint mede 
door gebrek aan middelen en menskracht, nu door te dringen en drastische 
wijzigingen zitten er aan te komen. 
Als kerkenraadslid ga ik dat niet meer meemaken. Eind van dit jaar zet ik daar een 
punt achter. Het is op mijn leeftijd ook een mooi moment om het aan een jongere 
generatie over te laten.  
Omdat beide kinderen in Brabant terecht zijn gekomen en we in Zeeuws Vlaanderen 
alleen nog verre familie over hebben, verhuizen we de tweede helft van volgend jaar 
naar Best, waar we op rollator afstand van Marjan gaan wonen, maar eerst moet die 
woning nog gebouwd worden. 
 
Naast gezin, werk en kerk bleef er ook nog wel wat ruimte voor andere zaken. Zo 
stond ik mede aan de wieg van het hoekse koor “Cantate Deo” en heb daarin bijna 40 
jaar tot de opheffing de baspartij gezongen. Verder waren er nog enkele 
bestuursfuncties in politiek en zorg. Een echte grote hobby heb ik nooit gehad maar 
vond mijn ontspanning door ’s avonds na het werk nog een rondje tuin te kunnen 
doen.  



22 

 

Diaconaat & ZWO 
(Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking) 

 
‘We kunnen niet iedereen helpen, maar iedereen kan iemand helpen’ 

 

Diaconie steunt in crisistijd 
De diaconie heeft in de crisistijd van de laatste jaren meer steunaanvragen 
gekregen. We ondersteunen financieel enkele gemeenteleden, diverse stichtingen 
en instellingen. Ook de voedselbank wordt maandelijks gesteund door een 
gezamenlijk initiatief van de diaconieën van de kerken van de Protestante Kerken 
in Nederland uit de kanaalzone. 
Dit jaar zijn we gestart met het steunen van het project Nuwakot in Nepal via  
Eli van Leenen. We hebben hiervoor tijdens de scholendienst een speciale 
collecte gehouden en van deze opbrengst kunnen nu 10 kinderen een jaar naar 
school. We behouden korte lijnen met Nepal waar ook gecontroleerd wordt of deze 
kinderen inderdaad naar school gaan.  
Van een latere collecte zijn voor alle kinderen op de school rugtassen gekocht met 
pennen en schriften. Van de overige opbrengst worden mensen die het nodig 
hebben in dat dorp extra gesteund. Bijvoorbeeld twee zusjes waarvan de vader is 
overleden en de moeder naar het Midden-Oosten is vertrokken om te werken en 
geld te verdienen. De zusjes wonen nu bij hun grootouders en hebben de speciale 
aandacht van Eli en Dinesh. 
 

Eethoek 
De diaconie is in de periode dat Ds Co Janssen predikant was in onze gemeente 
gestart met het koken voor alleenstaanden. De bedoeling was en is nog steeds om 
een gezellig samenzijn te organiseren waarin de maaltijd centraal staat.  
In de loop van de jaren is er een kookteam ontstaan dat altijd weer de lekkerste 
gerechten op tafel weet te krijgen voor een steeds groter wordende groep 
tevreden alleenstaanden. Alle alleenstaanden zijn welkom, ook zij die geen lid zijn 
van onze kerk: hoe meer eters hoe meer vreugd!!! 

 
Alle alleenstaanden worden van 
harte uitgenodigd om aan de 
maaltijden deel te nemen.  
Opgave kan bij Catrien Mol tel 0115-
441397 of bij Cora Tollenaar  
tel 0115-441709.  
De kosten bedragen € 6,00 en de 
avonden beginnen om 17.30  
 
De eethoek wordt georganiseerd 
door de samenwerkende Diaconieën 
van de Protestante gemeente en de 
Gereformeerde Kerk vrijgemaakt 
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Reisje 
Ook dit jaar zijn we weer onder begeleiding van onze gids Ds Arie vd Maas op reis 
geweest. De reis was zo’n succes dat de bus helemaal vol zat en we helaas zelfs 
tegen mensen ‘nee’ hebben moeten zeggen.  
De eerste stop was in het streekmuseum de Meestoof in St Annaland waar we 
werden verwelkomd met koffie en een bolus. Daarna hebben we met de Frisia een 
rondvaart over de Oosterschelde gedaan en op de boot geluncht. Vervolgens zijn 
we via een toeristische route met de bus naar Tholen gegaan waar we de Grote 
Kerk hebben bezocht.  
Tot slot kon ieder  nog even zijn eigen weg gaan in Tholen voor we weer 
huiswaarts gingen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Namens de diaconie Karina Wolfert-van Leenen 
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Hanna Wapenaar in Nederland – in Zuid Afrika 
 

Hanna werkt voor Kerk in Actie en is namens de classis Zeeuws-Vlaanderen 
uitgezonden naar het Ujamaa Centre in Pretoria, Zuid-Afrika. 
In de vorige Hoeksteen stond uitgebreid vermeld wat dit centrum doet. 
Elke laatste zondag van de maand brandt tijdens de eredienst ‘de kaars van 
Hanna’ Deze kaars hebben we als gemeente ontvangen bij haar vertrek. 
We branden deze kaars als symbool van onze verbondenheid met het centrum en 
het werk dat daar door Hanna wordt gedaan. 
Begin dit jaar was Hanna voor werkbezoek in Nederland en is zij ook in Hoek 
geweest. In januari 2018 komt zij wederom voor een werkbezoek naar Nederland.  
De planning van dit bezoek is op dit moment nog niet bekend, maar we krijgen 
vast weer de mogelijkheid om te horen hoe het in Zuid-Afrika en met Ujamaa gaat, 
het centrum dat we inmiddels zeven jaar financieel steunen. 
Na dit werkbezoek gaat Hanna opnieuw voor een jaar naar Zuid-Afrika maar niet 
meer namens onze classis. 
Voor Hoek wordt het daarom een laatste ontmoeting met Hanna. 
 

 

Graag willen we het volgende (opnieuw) onder uw aandacht brengen: 

Spaar postzegels, kaarten, mobieltjes, of cartridges voor de zending 
Al jarenlang worden er in het hele land door vele vrijwilligers postzegels en kaarten 
ingezameld oor het zendingswerk van Kerk in Actie en de Gereformeerde 
zendingsbond. Zo ook in onze eigen gemeente.  
Misschien heeft u zelf nog (hele oude) kaarten, postzegels, mobieltjes of 
cartridges in de kast liggen.  
 

Over heel Nederland brengt deze inzameling veel geld op voor het belangrijke 
ZWO-werk. Dus zeker de moeite waard om ook uw postzegels en kaarten, maar 
dus ook mobieltjes en cartridges te bewaren.  
U kunt ze aan de ingang van onze  kerk op de ‘witte kast’ leggen of afgeven bij 
iemand van de werkgroep Diaconaat & ZWO.  
Bij voorbaat dank! 
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Samenwerking… ook bij de ZWO 
Veel kerken krimpen en dat is ook te merken bij het aantal vrijwilligers dat zich 
inzet voor het werk van de ZWO. Maar… ook dit is een belangrijk stukje 
kerkenwerk, daarom is het goed om krachten te bundelen. 
Sinds een aantal maanden wordt er door de classicale ZWO van Zeeuws-
Vlaanderen nauw samengewerkt met de classicale ZWO van Walcheren. 
Het is fijn om op deze manier verder te kunnen werken voor de allerarmsten in 
onze wereld. 
De samenwerking gaat het komende jaar nog verder uitgebreid worden:  
heel de provincie Zeeland gaat zich inzetten voor hulp aan Pakistan 
 
Een eerste overleg met afgevaardigden van 
alle classes heeft inmiddels plaatsgevonden. 
Bijzonder om met zovelen ons in te zetten 
voor hetzelfde doel. 
Er zal voor verschillende onderwerpen 
aandacht zijn:  

boeren,  
kind,  
arbeiders,  
onderwijs.  

Dus vanaf januari 2018:   
Zeeland voor Pakistan 

 
En dat is mooi, zeker vanuit deze provincie, 
want toen wij hier in 1953 met een ramp te 
maken hadden was er hulp vanuit heel de 
wereld, ook van Pakistan: 
 
 
‘Een glazen dia met in grote letters ‘Help them!’ werd in alle bioscopen van de havenstad 
Karachi getoond om aandacht te vragen voor de ramp.  
Dat de Pakistanen zich weinig bij de Hollandse dijken konden voorstellen, blijkt uit de 
afbeelding: twee jongetjes proberen bij een stenen muurtje het water tegen te houden.  
‘In Pakistan heerste het beeld dat heel Nederland onder water stond’, zegt Leo Smit.  
Hij tikte de dia in 1957 op de kop, op een Pakistaanse bazaar voor een halve roepie. 
Tijdens de vijftigjarige herdenking van de ramp in 2003 schonk Smit haar aan het 
Watersnoodmuseum.’ 
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CONTACTADRESSEN 
 

Kerkelijkbureau / Scribaat / Ledenadministratie 
Mw. Marinka Mahu-Maas, Julianastraat 20, 4542 BB tel. 0115-441203  
e-mail: scribaat@pknhoek.nl 
 

Predikant:  Ds. Arie van der Maas, Dorpsstraat 63, Wemeldinge 
tel. 0113-621321      mobiel: 06 - 13423121  

         e-mail: apvdmaas@zeelandnet.nl  
 

Voorzitter van de kerkenraad: 
Dhr. Henk Siersema,  Gladiolenlaan 6, 4542 CZ  Hoek,  
tel. 0115-442074  mobiel:  06-40117334 

    e-mail: siersema@zeelandnet.nl 
Jeugdouderling:   Mw. Daniëlle Rijksen, Hendrikstraat 2,  

4542 AP Hoek, tel. 0115-442992  
    e-mail: danejansen@hotmail.com 
Ouderlingen:  Mw. Addie de Bree, Vogellaan 1, 4533 ES, Terneuzen 
    tel. 0115-441830  e-mail: adebree@zeelandnet.nl 

Mw. Ada Dieleman, Zouteweg 6, 4521GL Biervliet 
tel. 0115-441444  e-mail: adadieleman@zeelandnet.nl   
Mw. Elly Tollenaar, Sluispolderdijk 3, 4541 PA Sluiskil,  
tel. 0115-612914  e-mail: ftollena@kpnmail.nl 

Diakenen:   Mw. Franny van Driel, Langeweg 8, 4542 RT, Hoek 
tel. 0115-441652  e-mail: gerardvandriel@hetnet.nl 

Mw. Nelly Mol, Hasjesstraat 3, 4542 NW Hoek, 
tel. 0115-441282  e-mail: nmol@live.nl  

    Mw. Karina Wolfert, Koudepolderstraat 15, 4542AL Hoek  
     tel. 0115-720671   e-mail: kavl@zeelandnet.nl 
 

Ouderlingen-kerkrentmeester: 
Dhr. Ko Dieleman, Burg. Hendrik Wolferthof 21, 4542 HA Hoek,  
tel. 0115-442007, e-mail: kodieleman@zeelandnet.nl 

Dhr. Jan Hollebek, Burg. Hendrik Wolferthof 35, 4542 HA Hoek,  
tel. 0115-441844, e-mail: jan.hollebek@outlook.com 

 

Kerkrentmeesters: 
Kees Biesheuvel, Leen Dieleman, Wim de Putter,  
Kees van Tatenhove, Joris Vasse 

 

Kosters: Dhr. Ko Dees, St. Hubrechtstraat 1, 4542 AM Hoek, tel. 0115-441241 
Dhr. Leen Dieleman, Ds. Raamshof 75, 4542 AZ Hoek 0115-441630 
Mw. Mattie de Schepper, Willemstraat 15, 4542 BE  Hoek,  
tel. 0115-442224 
Dhr. Sjaak Verhelst, St. Hubrechtstraat 11, 4542 AM Hoek,  
tel. 06- 13667145 

mailto:scribaat@pknhoek.nl
mailto:apvdmaas@zeelandnet.n
mailto:siersema@zeelandnet.nl
mailto:danejansen@hotmail.com
mailto:adadieleman@zeelandnet.nl
mailto:nmol@live.nl
mailto:jan.hollebek@outlook.com
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KERKRENTMEESTERS Protestantste gemeente te Hoek  
 

Administrateur:   Dhr. G. Brouwer, Gerberalaan 35, 4542 CM Hoek,  
tel. 0115-442207 

Bankrekeningnummers:   
NL80 RABO 036.23.34.161 t.n.v. Kerkrentmeesters Prot. gem. Hoek 

Bestellen collectebonnen  
NL72INGB 000069.79.97, t.n.v. Kerkrentmeesters Prot. gem. Hoek 

 
 

DIAKONIE Protestantse gemeente te Hoek 
 

Penningmeester:  Dhr. W. de Putter, Rozenlaan 27, 4542 CW Hoek,  
tel. 0115-442445 

Bankrekeningnummer:   
NL68RBRB 0845159615, t.n.v. Diaconie Prot. gem. Hoek. 

 
 

ZWO (Zending, Werelddiakonaat en Ontwikkelingssamenwerking) 
 

Secretaris:  dhr. F. Zegers, Knol 22, 4542 PV  Hoek, tel. 0115- 694311 
Penningmeester : dhr. J.P. Dees, St. Hubrechtstraat 1, 4542 AM Hoek, 

tel. 0115-441241 
Bankrekeningnummer:   

NL46RBRB 0852224036 t.n.v. ZWO commissie Prot. gemeente Hoek 
 
 

JEUGDWERK 
Algemeen contactadres:  Mw. Daniëlle Rijksen,Hendrikstraat 2, 4542 AP Hoek, 
tel. 0115- 442992  e-mail: danejansen@hotmail.com 
Contactadres kinderkring: Mw.Kobi Heeringa, Ds. Raamshof 26, 4542 AZ Hoek, 
tel. 0115-441301  e-mail: heeringa@zeelandnet.nl 
 
 

KERKELIJKE VRIJWILLIGERS DIENST 
Contactadres: Mw. C.M. Tollenaar – de Bruijne, Sluispolderdijk 3,  
4541 PA Sluiskil, tel. 0115- 612914  e-mail: ftollena@kpnmail.nl 
 
 

KERK EN BIJGEBOUWEN   Langestraat 6, 4542 AE Hoek, tel. 0115-441989 
Beheer en verhuur:   Mw C. Mol, Ds. Raamshof 8 , 4542 AZ Hoek,  
tel. 0115 – 441397 /  06-50531597  e-mail : adriejmol@zeelandnet.nl 
 
Protestantse gemeente Hoek, Postadres:   Langestraat 6, 4542 AE Hoek 
      Website:      www.pknhoek.nl 
 

 

mailto:adriejmol@zeelandnet.nl
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Antwoorden in verhalen 
 

Op al mijn vragen over lijden en leven 
zijn al vele antwoorden gegeven 

Dat gebeurt door mensen die mij vergezellen 
als ze aan mij prachtige verhalen vertellen. 
Verhalen die mij een weg kunnen wijzen 

als er telkens nieuwe vragen rijzen. 
En in het verhaal dat gaat over mijn diepste vraag 

hoor ik iemand zeggen: ‘Ik heb je lief en mag je graag.’ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Door het jaar heen kunt u actuele informatie over de Protestantse gemeente te Hoek  
vinden op www.pknhoek.nl of facebook. 

Alle foto’s in deze Hoeksteen zijn gemaakt door Fotografie Peter Mahu. 
Naast deze foto’s zijn er nog vele andere te vinden op de website van de kerk. 

http://www.pknhoek.nl/

