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Door het jaar heen kunt u actuele informatie over de Protestantse gemeente te Hoek
vinden op www.pknhoek.nl of facebook.
Nieuws en activiteiten van kerken en gemeenten in Zeeland en op de Zuid-Hollandse Eilanden
(Classis Delta) die behoren tot de Protestantse Kerk in Nederland vindt u op de website:
www.gelovenindedelta.nl
Vele 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.
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Voorwoord
Vanuit de kerkenraad

Een nieuw begin....... Een goed verhaal.......
In september is het kerkelijke werk weer gestart. Het is niet anders dan
op scholen of op je werk, na de vakantie komt alles weer in een andere beweging.
De twee thema’s of begrippen: ‘een nieuw begin’ en ‘een goed verhaal’ zijn daarbij
onze richtingaanwijzers en dus van belang.
Voor onze Protestantse gemeente van Hoek betekent het een nieuw begin
met ds. Saskia Ketelaar. Elders in deze Hoeksteen stelt zij zich aan u voor.
Een nieuw begin met vast weer andere accenten in het samenleven en
samenwerken. Als kerkenraad en gemeente zijn wij blij met deze verbintenis.
Op zichzelf is dit een blijde boodschap!
De blijde boodschap, dat is ook de betekenis van het Evangelie in de Bijbel,
het Nieuwe Testament.
Dat is dan ook een goede verbinding naar het andere thema/begrip, namelijk:
‘Een goed verhaal’.
In de kerk leven we vanuit het goede verhaal dat ons in de Bijbel wordt verteld.
De Bijbel is voor velen een bron van troost, bemoediging en inspiratie.
Maar, het is ook een boek dat maatschappelijk en cultureel relevant is,
bijvoorbeeld als het gaat om de omgang met de natuur of de zorgen van een
ander. Bijbelse verhalen nodigen je uit om deze te vertalen naar je eigen leven.
Daarmee wordt het goede verhaal van ‘God en mensen’ een spiegel voor
ons dagelijks leven. In de kerkdiensten, maar ook in gespreksgroepen,
tijdens bezoekwerk willen we aandacht en inhoud geven aan dat ‘goede verhaal’.
De slogan bij de start was:
‘Een goed verhaal laat je niet koud, maar brengt je in beweging.
Een goed verhaal houdt je niet voor jezelf, maar deel je met anderen’.
Graag delen we deze gevoelens, dit geloof, met anderen, met elkaar.
Welkom in de kerk zonder drempels.
Henk Siersema
voorzitter kerkenraad.
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Wat een feest! Wat een feest!
We kijken terug op een warme, prachtige en sfeervolle
intrededienst op 1 september j.l. Op de website kunt u
nog nagenieten met mooie foto’s.
Het voelde als ‘een beetje thuiskomen’.
Sommigen van u ken ik nog vanuit een ver verleden,
omdat ik ben opgegroeid in Terneuzen. De familie van
mijn grootmoeder woonde op Hoek. Ik logeerde als kind
in het Oud Vlissingen en speelde in het speeltuintje bij
Vremdieke. Het dialect klinkt mij dus als vertrouwde
muziek in de oren. Met Sjaloom en ‘Or Tamim heb ik in
veel kerkdiensten gezongen en dwarsfluit gespeeld.
De herinneringen komen weer volop naar boven.
Ondertussen zijn de jaren verder gegaan. Na een jaar
toneelspelen bij Youth For Christ ben ik theologie gaan
studeren in Brussel. Daar heb ik mijn man Karel Jeddens leren kennen.
In maart was het 25 jaar geleden dat ik als predikant werd ingezegend en
bevestigd in de Verenigde Protestantse Kerk in België te Aalst.
In Aalst werden onze kinderen Santina en Hendrik-Jan geboren. Nu wonen we in
Lede en omdat mijn man in Brussel werkt, blijven we daar ook wonen. Alle vier zijn
we lid geworden van uw gemeente, dus u zult ons zeker nog ontmoeten.
Sinds een jaar of tien werk ik als leerkracht Protestantse Godsdienst op dé
Handelsschool in Aalst. Vanaf 1 september ben ik daar nog 2 dagen in de week.
Voortaan dus de combinatie tussen de multiculturele middelbare school in
een centrumstad in Vlaanderen en uw kerk in Hoek. Twee totaal verschillende
werelden, maar ik denk dat dit juist een meerwaarde is voor zowel school als kerk.
Ik hoop, naast het pastoraat zoveel als mogelijk aanwezig te zijn bij zowel de
jeugdactiviteiten, de eethoek als de vergaderingen.
Verder zal ik regelmatig bij het middaggebed op dinsdag zijn. Wanneer ik daar ben
zal er aansluitend aandacht zijn voor verhalen, bijbel verhalen, diaconale verhalen,
verhalen van God en mensen; verhalen die ‘raken’. U en jij: van harte welkom!
Om zeker te weten of ik er ben: kijk op de zondagsbrief of op de website!
Als u mij op een ander moment wilt ontmoeten of een vraag heeft, dan mag u altijd
naar mij bellen of mailen.
Tot ziens, met hartelijk groet ds. Saskia Ketelaar
Telefoonnummer – mobiel: 0032487286884
of e-mail: saskia.ketelaar@scarlet.be
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Diaconaat & ZWO
(Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking)

Sinds een paar jaar vormen de diakenen en de ZWO commissie één werkgroep.
Er zijn verschillende specifieke zaken die echt bij het diaconaat of de ZWO horen
maar er zijn veel meer overeenkomsten.
Om die reden is er één werkgroep gevormd.
Tijdens het komende jaar blijft er contact met
ons sponsorkind, Pius Amanyire uit Oeganda.
In de vorige ‘Hoeksteen’ staat er meer over hem vermeld.
Dertig euro per maand wordt er aan de stichting
‘World Vision’ betaald waardoor hij naar school kan en er
in het gebied geïnvesteerd kan worden in beter onderwijs,
schoon drinkwater en goed sanitair
Ook de financiële steun aan de
school in Nuwakot, Nepal blijft bestaan.
Het is leuk om een project te steunen waarbij we
heel nauw betrokken worden via Eli van Leenen.
Van onze bijdrage kan er voor tien kinderen
het schoolgeld betaald worden.
Een betere toekomst begint voor velen
bij goed onderwijs!
Verder worden er vanuit de Diaconie vele lokale doelen gesteund.
Eethoek
Regelmatig wordt er een avond voor alleenstaanden georganiseerd.
Het doel is een gezellig samenzijn waarbij de maaltijd centraal staat.
Het kookteam weet altijd weer
de lekkerste gerechten op tafel
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!!!
Opgave kan bij Catrien Mol tel 0115-441397.
De kosten bedragen € 8,00 en de maaltijd begint om 18.00 uur, inloop vanaf 17.30 uur.

De eethoek wordt georganiseerd door de samenwerkende Diaconieën van
de Protestantse gemeente en de Gereformeerde Kerk vrijgemaakt
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Sta op!
Jezus riep 'Sta op!' tegen zieken en mensen die lijden onder onrecht.
Hij gaf zelf zijn leven voor ons als ultieme daad van liefde.
Jezus geeft ons nieuwe hoop.
We mogen opstaan en hoop bieden aan vluchtelingen, aan mensen
die zorg nodig hebben, aan kinderen in de knel, aan ieder die vast zit
in armoede of moeilijke omstandigheden.
Kom in beweging, kom tot leven. Sta op!
Tijdens de 40-Dagentijd (tijd voor Pasen- van 1 maart t/m 12 april 2020) wordt er
tijdens de diensten, maar ook daarbuiten stil gestaan bij mensen ver weg
en dichtbij die een steuntje in de rug kunnen gebruiken.
Onder andere zal de jaarlijkse wereldmaaltijd weer gehouden worden.
Een sobere maaltijd om stil te staan bij wat wij ontvangen en waar anderen alleen
maar over kunnen dromen.
Allen van harte welkom!

Sinds juni 2019 is er samenwerking tussen de besturen
van Zeeuwse Diaconieën/ZWO’s.
De consulent van Kerk in Actie, Tom Kolsters heeft hier
het initiatief voor genomen en .. het werkt!
Waar, door de krimp, plaatselijk dingen niet meer mogelijk
zijn, lukt het provinciaal wel.
Deze samenwerking heeft grote voordelen.
Activiteiten kunnen samen makkelijker georganiseerd
worden en het is inspirerend om ervaringen en ideeën met
anderen te delen en daar gebruik van te kunnen maken.

Graag willen we het volgende (opnieuw) onder uw aandacht brengen:
Spaar postzegels, kaarten, mobieltjes, of cartridges voor de ZWO.
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.
Ook zal er dit jaar weer een inzameling gedaan worden voor de verkoop
van tweedehands boeken. Deze boeken gaan naar Veere en worden door
een vrijwilliger van de ZWO Walcheren verkocht.
Afgelopen jaar heeft deze verkoop ruim 3.300 € opgebracht.
Een mooi voorbeeld van wat door samenwerking mogelijk wordt!
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Zeeland voor Pakistan
De afgelopen jaren hebben we ons als gemeente ingezet
voor verschillende projecten in Pakistan.
Deze steun, samen met vele andere gemeenten en kerken
in Zeeland loopt nog tot eind van dit jaar. Zo wordt er op
zaterdag 9 november een high-tea georganiseerd,
waarvan de opbrengst voor Pakistan is
High tea, zaterdag 9 nov. 13.00 uur, 15 € p/p
Opgeven bij Willy Brouwer tel. 0115 -442207
e-mail: jawibrouwer@kpnmail.nl / Rineke Dieleman
tel. 0115- 441630 e-mail leendiele@zeelandnet.nl

Delta voor Indonesië
Vanaf 1 januari 2020 gaan we projecten in Indonesië
steunen, ook nu samen met vele andere kerken
en gemeenten.
Heel de Classis Delta, dat is Zeeland en
de Zuid Hollandse eilanden gaat zich inzetten
voor drie verschillende projecten.
De ondersteuning door Kerk in Actie is heel groot.
Vooral op het gebied van communicatiemiddelen
zoals posters.
Tijdens het komende jaar worden er ook twee reizen naar de projecten
georganiseerd, één naar Papoea en één naar Java.
Als zelfstandige gemeente kunnen we zulke dingen niet. Met Kerk in Actie kan dit
wel en dit maakt de betrokkenheid op de projecten veel groter.
Dus … als u naar Indonesië wil en deze bijzondere ervaring wil meemaken:
laat het weten!!
De projecten waar we ons de komende jaren mee verbinden:
Een betere toekomst voor
straatkinderen in Yogyakarta.

Kerk met vrouwen in
de hoofdrol (Papoea)

Een beter inkomen
voor Javaanse boeren

Delta voor Indonesië : Van harte bij u aanbevolen!!
Namens de diaconie Karina Wolfert-van Leenen
Namens de ZWO Cor-Elli de Bruijn-Dieleman
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Gemeente ontwikkelingen
Vanuit de kerkenraad.
Het zal waarschijnlijk niemand verbazen dat er dit kalenderjaar veel aandacht
en energie is gegaan naar de zorg voor het pastorale werk in de gemeente
en de beroepingsprocedure voor een nieuwe predikant.
Na het vertrek van ds. Van der Maas kon vrijwel direct worden voorzien in
de ondersteuning aan de werkgroep pastoraat door rev. Ank Muller uit Vlissingen.
Na enkele maanden van prettig samenwerken, bleek de roep uit Oost Souburg
te sterk. Zij is daar als pastoraal medewerker aan de slag gegaan. Toch mochten
we snel daarna, samen met de Pg Philippine-Sluiskil-Sas van Gent, een contract
aangaan met ds. Anke Dekker uit Brielle, hoewel ook hier sluimerde dat zij
een beroep zou krijgen. Per 1 augustus werd zij als predikant verbonden aan de
gemeente Middelburg / St. Laurens. Inmiddels was vanaf januari 2019
de procedure gestart om met ds. Saskia Ketelaar een verbintenis aan te gaan.
Deze procedure kende twee kenmerken, enerzijds de problematiek om een ds.
uit België te beroepen en anderzijds de snelle klik die er tijdens de kennismaking
ontstond en het daarbij behorende gevoel om samen op weg te gaan.
Met respect voor elkaars belangen, met name de onderwijs carrière in Aalst,
werd de datum van de verbintenis vastgesteld op 1 september 2019.
Een ander belangrijk en nieuw onderwerp betreft de regionale samenwerking.
Dat valt uiteen in meerdere aspecten, te weten de vorming van
de Ring Zeeuws Vlaanderen, het regionale proces van samenwerken tussen
de gemeenten in de Kanaalzone en Oosthoek (Hulst) en de samenwerking met
de GKv in Hoek.
De Ring Zeeuws Vlaanderen is bedoeld om ontmoeting
en verdieping te organiseren tussen alle gemeenten.
Dat wordt deze jaren gestuurd en gecoördineerd door
Oostburg/Zuidzande (ds. Aart van Houweling,
diaken Arnold Scheele en lid Joyce van Kouteren
en door Hoek (ouderlingen Elly Tollenaar,
Henk Siersema/voorzitter en lid Cor-Elli de Bruijn.
Onze scriba, Marinka Mahu is het draaipunt in
de communicatie naar de gemeentes.
Op donderdag 14 november is er weer een Ringavond in Hoek.
Daar is iedereen welkom en daar wordt o.a. gesproken over de ervaringen die
zijn opgedaan bij de bezoeken aan de diverse Ringzondagen.
Er is ook ruimte voor kennismaking met de nieuwe predikanten in de regio.
De regionale samenwerking is ingegeven door de veranderende tijden.
Meerdere gemeentes willen met elkaar in contact blijven en overleg voeren
hoe we elkaar kunnen versterken en zodoende onze eigen omgeving
(preekplaats) kunnen behouden.
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Dhr. Jack de Koster, kerkelijk werker, is coördinator binnen dit proces en ook
ds. Arie van der Maas is hierbij betrokken. Deze bijeenkomsten worden in
Hoek gehouden, mede vanwege de ligging en de faciliteiten die ons gebouw biedt.
De derde samenwerkingsvorm is met onze buurgemeente van de GKv.
Wij blijven met elkaar in gesprek over mogelijkheden.
Middaggebed, de Eethoek en de Kerstnachtviering zijn momenteel de items
van samenwerking en ook de mogelijkheden in Vremdieke blijven onder onze
aandacht.
In het najaar zullen afvaardigingen van beide kerkenraden elkaar weer treffen.
De diaconie (Nelly Mol en Karina Wolfert) is gestart met een samenwerkingsvorm
met de werkgroep ZWO. Beiden hebben veel overeenstemmende punten van
aandacht en analoog aan de organisatie van de kerkrentmeesters
(kerkrentmeester in het ambt en kerkrentmeesters die ondersteunen) zou deze
samenwerking ook een dergelijke constructie kunnen gaan opleveren.
We wachten dat af.
Zondag 6 oktober heeft de herbevestiging van vier kerkenraadsleden
plaatsgevonden. De gemeenteleden hebben daar vorig jaar hun akkoord aan
gegeven en dat is vorig jaar oktober in de kerkenraadsvergadering vastgesteld.
Door omstandigheden heeft de openbare herbevestiging op zich laten wachten.
Dat neemt niet weg dat we in deze oude en toch ook nieuwe samenstelling in
de kracht van Gods Geest weer enige jaren verder kunnen tot opbouw van
onze gemeente en in missionaire zin mogelijk veel kunnen en mogen betekenen
voor onze naaste en verre omgeving.
Vriendelijke groet,
Henk Siersema / voorzitter.
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Omzien naar elkaar - pastoraat
Onder pastoraat verstaan we de herderlijke zorg voor de mensen in de gemeente
waarmee vorm wordt gegeven aan Christus’ liefdevolle zorg voor Zijn gemeente.
Overal waar mensen elkaar ontmoeten en bijstaan in de naam van Christus is
sprake van pastoraat. Pastoraat kan op verschillende manieren aan elkaar
worden verleend. Het pastoraat wordt gedragen door de gemeente zelf.
Dit wordt zichtbaar in de omgang met elkaar bij het koffiedrinken na de dienst
of tijdens gesprekken en gebed tijdens andere activiteiten. Zelfs een ontmoeting
bij de supermarkt kan bijdragen aan de pastorale zorg binnen de gemeente.
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 is dat dit het eigenlijke
‘omzien naar elkaar’ is van de gemeente van Christus. Zowel naar leden binnen
de gemeente als mensen rondom de gemeente. Gelukkig zijn we inmiddels ook
vertrouwd geraakt met ‘contactpersonen’ die op eigen wijze en met eigen
frequentie invulling geven aan het pastoraat.

Pastoraat …… is samen ‘met de Derde’ onderweg zijn
Emmaüsgangers – Onderweg van Jeruzalem naar hun huis in Emmaüs
Waar mensen
samen optrekken en
in de Naam van Jezus
spreken over de dingen
die hen bezighouden,
mogen we verwachten
dat Christus zelf meetrekt.
Dit beeld voor pastoraat komt
op uit de geschiedenis van de
Emmaüsgangers
(Lucas 24: 13 – 35)
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Pastoraat-wijkindeling.
De predikant en de ouderlingen vormen samen met een (voormalig) 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 wilt 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.
De werkgroep pastoraat wordt bemenst door de volgende personen:
Saskia Ketelaar (predikant) mobiel: 0032-487286884 saskia.ketelaar@scarlet.be
Addie de Bree (ouderling)

0115-441830
Burg. H. Wolferthof, Rozenlaan, Terneuzen, overig.

adebree@zeelandnet.nl

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

0115-441652
gerardvandriel@hetnet.nl
Margrietstraat, Irenestraat, Bernhardstraat, Beatrixstraat, Begoniastraat, Crocusstraat,
Tulpstraat, Gerberalaan.

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

casiersema@outlook.com

0115-441421

cjanna@live.nl

Irisstraat, Gladiolenlaan

Corrie de Putter
Molendijk

Vacant
Lovenpolderstraat, Noorddijk, Lovenweg, Boerengat

Riet van Hoorn

0115-441959
ldvhoorn@hetnet.nl
Irisstraat “Lovendieke” nrs. 32 t/m 46c, Jasmijnlaan, Oud Vlissingen, Noordstraat,
Seringenlaan, Lijsterbesstraat, Anemonenlaan
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Rieneke Dieleman

0115-441630

leendiele@zeelandnet.nl

Irisstraat 48, 56, 58, 60,66, 84

Adrie Francke

0115-442461
amfrancke@zeelandnet.nl
Verzorgingshuis Vremdieke (samen met Riet van Hoorn)

Willy Dekker

0115-441880
Mauritsfort, Zandplaatweg 1, Langestraat zuid

fwdekker@zeelandnet.nl

Joke de Putter

0115-441302
cjdeputter@zeelandnet.nl
Molendreef, Windlustlaan, Omloop, Keijzerstraat, Willemstraat, Tramstraat, Wilhelminastraat,
Hendrikstraat, Ds. Raamshof

Anneke van der Sluis

0115-402484
kean.vd.sluis@gmail.com
Hasjesstraat, Zandplaatweg, Kreekweg, Gruttolaan, Lozeschorweg, Middenweg,
Koudepoldersestraat

Lyda van Hermon

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

Finie Herrebout

0115-442860
defien@zeelandnet.nl
Binnendijk 2, 3 en 5, 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.
Contactpersonen:
Ds. Johan Harmanny (GKv), ds. Saskia Ketelaar, (Prot.gem.)
Marjan Dieleman (RK), Femke de Maat (Vremdieke)
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Kerkelijke Vrijwilligers Dienst
De Kerkelijke Vrijwilligers Dienst bestaat uit een groot aantal vrijwilligers dat
op verschillende terreinen actief is.
Het bestuur bestaat uit:
Catrien Mol, voorzitter
Elly Tollenaar, secretaresse (bloemendienst en vervoersdienst)
Dagmar Elve (verjaardagskaarten)
Karina Wolfert (koffiedienst)
De eerste zondag van de maand en na bijzondere diensten, is het koffiedrinken
na de dienst; dit wordt door de vrijwilligers verzorgd. We proberen dit uit te
breiden, maar hiervoor hebben we meer vrijwilligers nodig. Dus als u hieraan wilt
meehelpen, graag. U kunt hiervoor contact opnemen met Karina Wolfert,
tel. 0115-720671, e-mail kavl@zeelandnet.nl
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.
Momenteel wordt hier geen gebruik van gemaakt, maar mocht dit nodig zijn kunt u
contact opnemen met Elly Tollenaar.
Verjaardagskaarten voor gemeenteleden van 75 jaar en ouder worden via
ouderlingen en contactpersonen bezorgd.
Ook bij de bezorging van bijv. Paasattenties (bij gemeenteleden van 80 jaar
en ouder) wordt een beroep op de vrijwilligers van de KVD gedaan, dit in
samenwerking met de diaconie.
Contactadres: Elly Tollenaar tel. 0115-612914, e-mail: ftollena@kpnmail.nl

Een gemeentelid - één van de kosters
Ik ben Patrick de Koning en ik ben 43 jaar.
Samen met mijn vrouw Nancy hebben we 3 kinderen,
Quinten, Kimberley en Emily.
Door de week ben ik werkzaam bij Engie op Yara in Sluiskil.
Daar ben ik gedeeltelijk verantwoordelijke voor het onderhoud
en projecten.
Mijn hobby’s zijn: meedoen aan obstakel runs en hardlopen.
Ik ben geboren en getogen hier op Hoek.
Na 6 jaar in Terneuzen gewoond te hebben, ben ik in 2006
opnieuw op Hoek komen wonen. In mijn jeugdjaren was ik dooplid van de
gereformeerde kerk vrijgemaakt. In 2017, na enkele ingrijpende gebeurtenissen,
deed ik geloofsbelijdenis en hebben we onze kinderen laten dopen.
Begin 2019 werd mij gevraagd of ik ook koster wilde zijn. Hierover moest ik niet
lang nadenken, omdat ik het belangrijk vind dat normen en waarden ook verder
gezet worden mede door de jongere generatie.
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Kerkdiensten
Aan de uitgang zijn de gaven wekelijks bestemd voor het plaatselijke kerkenwerk.
Aanvang diensten: 10.00 uur, tenzij anders vermeld

20 oktober

ds. Daan Riemens, Nijkerk

27 november
ds. Co Janssen, Borculo
3 november
Hanna Wapenaar – Zendingsdienst
10 november
ds. Anke Dekker, Brielle
13 november 19.30 uur
Dankdag – ds. Saskia Ketelaar
17 november
dhr. Robert Goemaere, Brugge
24 november
ds. Saskia Ketelaar
Laatste Zondag kerkelijk jaar, Gedachtenis van de namen
1 december

mevr. Lesbet van Gysegem, Anderlecht
Eerste Zondag van Advent
8 december
rev. Ank Muller, Vlissingen
Tweede Zondag van Advent
15 december
ds. Jan Verlinde, Axel
Derde Zondag van Advent
22 december
ds. Saskia Ketelaar
Vierde Zondag van Advent – Dienst van Schrift en Tafel
24 december 22.00 uur
ds. Saskia Ketelaar
Kerstnachtviering voor heel het dorp
25 december
dhr. Aart Slabbekoorn, Goes
Kerstmorgen
29 december
ds. Gerard de Lang
31 december 19.00 uur
nog niet bekend
Oudejaarsdag
5 jan. 2020 10.30 uur ds. Saskia Ketelaar
Nieuwjaarsbegroeting vanaf 9.45 uur
12 januari
nog niet bekend
19 januari
ds. Kelly Keasberry, Antwerpen
26 januari
ds. Saskia Ketelaar
2 februari
9 februari
16 februari
23 februari
1 maart
4 maart
8 maart

dhr. Robert Goemaere, Brugge
dhr. Aart Slabbekoorn, Goes
ds. Saskia Ketelaar – Dienst van Schrift en Tafel
dhr. Klaas Bos, Goes
ds. Cor de Beun, Brugge
1e Zondag Veertidagentijd
19.30 uur Biddag – ds. Saskia Ketelaar
ds. Anke Dekker, Brielle
Tweede Zondag Veertigdagentijd
14

15 maart

ds. Jan de Visser, Middelharnis
Derde Zondag Veertigdagentijd
ds. Saskia Ketelaar
Vierde Zondag Veertigdagentijd
ds. Daan Riemens, Nijkerk
Vijfde Zondag Veertigdagentijd

22 maart
29 maart
5 april
9 april
10 april
11 april
12 april
19 april
26 april

ds. Saskia Ketelaar
Zesde Zondag Veertigdagentijd (Palmpasen)
19.30 uur Witte Donderdag-ds. Saskia Ketelaar
Dienst van Schrift en Tafel
19.30 uur Goede Vrijdag – ds. Vrouwkje Dees-Hinten, Westdorpe
19.30 uur Stille Zaterdag – ds. Vrouwkje Dees-Hinten, Westdorpe
ds. Saskia Ketelaar - Pasen
ds. Anke Dekker, Brielle
ds. Marijke Helderman-Janse de Jonge, Middelburg

3 mei
10 mei
17 mei
21 mei
24 mei
31 mei

ds. Cor de Beun, Brugge
ds. Saskia Ketelaar
dhr. Aart Slabbekoorn, Goes
Hemelvaart – nog niet bekend
ds. Hans Becker, Rotterdam
Pinksteren – ds. Saskia Ketelaar

7 juni
14 juni
21 juni
28 juni

ds. Saskia Ketelaar – Dienst van Schrift en Tafel
ds. Daan Riemens, Nijkerk
ds. Ina Koeman, Antwerpen
ds. Pieter Overduin, Hulst

5 juli
12 juli
19 juli
26 juli

ds. Arie van der Maas, Wemeldinge
ds. Saskia Ketelaar
ds. Anke Dekker, Brielle
dhr. Jan Willem Slager, Goes

2 augustus
9 augustus
16 augustus
23 augustus
30 augustus

dhr. Robert Goemaere, Brugge
drs. Nel Roggeband-Baay, Tholen
nog niet bekend
rev. Ank Muller, Vlissingen
ds. Saskia Ketelaar – Dienst van Schrift en Tafel

6 september
13 september
20 september
27 september

ds. Cor de Beun, Brugge
ds. Saskia Ketelaar - Startdienst
ds. Vrouwkje Dees-Hinten, Westdorpe
ds. Wim Jansen, Vlissingen

4 oktober
11 oktober

ds. Saskia Ketelaar
ds. Co Janssen, Borculo
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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!

Werkgroep Liturgie & Eredienst
De werkgroep Liturgie & Eredienst is een enthousiaste groep mensen, die elkaar
inspireren en aanvullen. We zijn blij dat onze kersverse predikant onze groep komt
versterken. De werkgroep geeft invulling aan bijzondere diensten, maar er is ook
zeker aandacht voor de ‘gewone’ erediensten. Tijdens elke vergadering worden
diensten geëvalueerd en nemen we opmerkingen vanuit de gemeente mee
bij de voorbereiding van een andere dienst.
Het nieuwe seizoen begon voor de werkgroep al in de zomervakantie, waarin
we samen met ds. Ketelaar de dienst van verbintenis en intrede hebben
voorbereid. Een heel mooie taak voor ons als werkgroep!
Deze werd bijna direct opgevolgd met de voorbereiding van de startdienst, met
als thema: “Een goed verhaal!” We mochten horen dat je een goed verhaal niet
voor jezelf houdt, maar wilt delen met anderen. Om hier gestalte aan te geven
kreeg u een wolkje én een pen mee naar huis met de vraag uw goed verhaal
op te schrijven. De ingeleverde wolkjes werden opgehangen in de kerk, hopelijk
heeft u de moeite genomen om ze eens te lezen!
Inmiddels hebben we onze eerste vergadering van het nieuwe seizoen al achter
de rug en zijn we bezig met de voorbereidingen van de Gedachteniszondag en
Advent en Kerst. Wanneer u of jij vragen of suggesties hebt, neem dan gerust
contact met ons op.
Ds. Saskia Ketelaar, Henk Siersema, Daniëlle Rijksen, Cor-Elli de Bruijn,
Marinka Mahu, Ada Dieleman en Ineke Dees.
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Van één van onze gastvoorgangers, even voorstellen….
Denkend aan Hoek zie ik tal van herinneringen aan
mijn geestesoog voorbij gaan. Ik heb het nog eens even
opgezocht: voor zover ik kan achterhalen, ben ik voor
het eerst op 25 januari 1998 in Hoek voorgegaan in
een jeugddienst. Daarin heb ik toen uitvoerig stilgestaan
bij de buitenspelregel van het voetbal, terwijl ik niets met
voetbal heb (dat heb ik wel uitgelegd, maar toch).
Het ging mij er toen om dat wie buiten de lijnen van het speelveld speelt, zich niet
meer kon beroepen op de bescherming die de spelregels nu een keer bieden voor
alles wat er zich binnen de lijnen van het speelveld afspeelt.
Kort gezegd: houd je aan het gebod van de liefde, en al de geboden die daarmee
samenhangen, want daarbuiten is het donker en chaos.
Herinneringen, natuurlijk, ook aan het oude kerkgebouw, het orgel, de kansel
en de deur daarnaast in de richting van de consistorie.
De brand veroorzaakte een vurig enthousiasme binnen en buiten de eigen
kerkelijke gemeente, tot ver buiten de gemeentegrenzen aan toe.
Herinneringen aan de ‘containerkerk’, ‘de Onderwegkerk’, warm en bedompt,
maar altijd bijzonder! En juist in deze periode waarin de kerk als het ware van
de vertrouwde omgeving was verdreven, kwamen er soms asielzoekers mee
naar de dienst. Op z’n minst ook bijzonder.
Mijn allereerste orgelconcertje heb ik in Hoek gegeven. Dat was in februari 2017,
ongeveer een maand na de heropening van het kerkgebouw. En het mooie eraan
vond ik, dat het orgel in het nieuwe kerkgebouw van Hoek gesampled was van
het Marcussenorgel, het grote orgel uit de Laurenskerk uit Rotterdam.
Gemeentes veranderen, dominees veranderen, kerkruimtes veranderen.
Toch zijn er in de kerk, ook in de kerk van Hoek, wel een paar stabiele en
steeds terugkerende factoren te ontdekken. Natuurlijk is er de getrouwe groep
kerkbezoekers, en natuurlijk zijn daar de drijvende krachten binnen een
kerkenraad die de gemeente bijeen houden en verder brengen.
En iedere zondag weer klinken daar de verhalen uit de Bijbel, woorden van
belofte en zegening. En ook klinkt iedere dienst opnieuw zang van de gemeente
in liederen die al eeuwen met de kerk van alle tijden en plaatsen meetrekken.
En al minstens net zo lang heffen we onze stem op tot de Allerhoogste in onze
gebeden, voorbeden en dankzegging.
Al meer dan 20 jaar loop ik, zij het op grote afstand, met de gemeente van Hoek
mee. En al die 20 jaar heb ik dat met groot enthousiasme gedaan!
Wat mij betreft mag het tussen Hoek en mij nog vele jaren goed gaan!
Ds. Jan de Visser
Middelharnis – Sommelsdijk, 8 oktober 2019
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Geloven – met elkaar….
De kerk is elke zondagmorgen én elke dinsdagmiddag open…
Open kerk en Middaggebed
Op dinsdag is de kerk geopend vanaf 13.00 uur.
In samenwerking met de Gereformeerde Kerk (v)
vindt om 13.15 uur het Middaggebed plaats
in de Dagkapel.
De kerk en ontmoetingsruimte blijft daarna tot
15.00 uur open.
Er is koffie en thee en tijd voor een gesprek.
Hieraan werken mee: ds. Saskia Ketelaar,
ds. Johan Harmanny, ouderling Henk Siersema
en ouderling-kerkrentmeester Ko Dieleman

De deuren bij de ingang van de kerk.
Met op het ene raam het teken van
Geloof – Hoop – Liefde. Dit teken
stond op de orde van dienst bij het
afscheid van ds. Arie van der Maas.
Op het andere raam staat de tekst:
‘de grootste is de liefde’ (1 Kor. 13: 13)

‘Op verhaal komen’
Wanneer ds. Saskia Ketelaar er is zal er,
aansluitend aan het middaggebed rond 13.30 uur,
aandacht zijn voor verhalen, bijbel verhalen,
diaconale verhalen, verhalen van God en mensen;
verhalen die ‘raken’.
Om nader kennis met elkaar te maken en om een goed verhaal te delen.
U en jij: van harte welkom!

Nieuw boek in de ‘dagkapel’
Bij de interieur commissie is het idee ontstaan om op een bijzondere manier
aandacht te geven aan gemeenteleden die zijn overleden.
In verschillende kerken heeft de commissie gezien hoe andere gemeenten
hiermee omgaan.
Sinds begin enige weken ligt er in de ‘dagkapel’ een boek met daarin de namen
van gemeenteleden die sinds het kerkelijk jaar 2016 – 2017 zijn overleden.
Naast dit boek met namen wordt er gewerkt
aan een ‘levensboom’ waar op de takken een
wit steentje gelegd zal worden op het moment
dat er iemand overlijdt.
De steentjes worden na het afsluiten van
het kerkelijk jaar meegegeven aan de familie.
De boom krijgt een plaats bij de ‘dagkapel’.
Mocht u hierover vragen hebben dan horen wij dat graag.
Namens de Interieur commissie,
Cor-Elli de Bruijn, Marinka Mahu
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In Gesprek!
De eerste avond van deze groep was eind september en is dus al achter de rug.
Aan de hand van vragen en stellingen hebben we gesproken over een stuk dat
ds. Edward van der Kaaij geschreven heeft en wat vermeld stond in het regionale
kerkblad ‘Kerk in Beeld’. Het ging o.a. over het hiernamaals. Het bleek een
onderwerp en een overtuiging die nog al wat stof deed opwaaien.
Het werd dus wederom een bijzondere avond.
Op woensdag 30 oktober staat de volgende avond van deze groep gepland.
Ds. Dick Stap is te gast en zal de avond leiden met als onderwerp de
‘Tien Geboden’. Na uitleg over inhoud en achtergronden wordt er stil gestaan bij
twee vragen:
Welk gebod of welke geboden zijn voor jou belangrijk?
Met welk gebod of welke geboden heb je helemaal niks of vind je lastig?

Naast iets leren van een theoloog is het vooral de bedoeling om met elkaar in
gesprek te gaan over wat ons bezighoud of hoe iedereen omgaat met geloven
en bijbel verhalen. Er is ruimte voor ieders manier van beleven!
De derde avond gaat over
‘Kanaänitische mythen en de
bijbel’, woensdag 27 november.
Ds. Nel Roggeband uit Tholen
zal hierover een lezing geven,
aansluitend is er alle tijd en ruimte
voor vragen en opmerkingen.
Aan het bijbelse paradijsverhaal liggen Kanaänitische mythen ten grondslag.
Oude kleitabletten bevatten een oerversie van het verhaal van Adam en Eva. Samen met
andere oudoosterse mythen droegen zij bij aan de vorming van de bijbelse verhalen over
schepping, paradijs en zondvloed.
De nauwe verwantschap tussen de Kanaänitische en bijbelse verhaaltradities laat zich niet
alleen in de taal zien, maar onder andere ook in de gedeelde naam voor de scheppergod (El),
Hoewel de overeenkomsten groot zijn, maakten de bijbelschrijvers hun eigen, scherpe keuzes.
In de bijbelse tekst wordt de mens zelf verantwoordelijk voor de keuze tussen goed en kwaad.
Niet langer is de mens een speelbal van de goden.

Het verdere programma is nog niet helemaal bekend, alleen dat in januari
ds. Marijke Janse de Jonge waarschijnlijk naar Hoek komt om in gesprek te gaan
over Klimaatontwikkeling; omgaan met de schepping; rustig, hoopvol en met vreugde.
In maart is er een avond o.l.v. mevr. Heleen Pasma met als onderwerp het bijbel
boek Esther; met alle ins en outs en met de vraag wat de betekenis is van en wat je kunt doen
op de plaats waar je bent terechtgekomen, wat is je aandeel in het ‘heel maken van de wereld’.

Bij de gesprekken is het belangrijk om elkaar niet te willen overtuigen,
maar te luisteren en wie weet…. neem je er iets van mee.
Bij dit alles willen we recht doen aan God, de Bijbel en elkaar.
We kijken weer uit naar inspirerende en zinvolle avonden.
Voor meer informatie: Corry Siersema (tel.0115-442074) of
Cor-Elli de Bruijn (tel. 0115-617011)
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Jeugdwerk
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 willen we hen uitdagen en prikkelen
door ze actief mee te laten denken en werken. Daarbij willen wij ons inzetten,
geïnspireerd door het verhaal van God en mensen, om samen te leven en leren vanuit
het evangelie. Hierbij willen we de eigenheid van kinderen, tieners en jongeren en de
tijd waarin we leven niet uit het oog verliezen.

"Elk kind en iedere jongere weet zich geliefd door God"

JOP

Tijdens de erediensten is er voor kinderen tot 4 jaar crèche.
Voor kinderen van 4-12 jaar is er kinderkring. Ze gaan met het licht
aangestoken aan de Paaskaars naar hun eigen ruimte. Daar horen ze het
verhaal van die zondag uit de methode Kind op Zondag.
Na de Uitleg en Verkondiging komen ze weer terug in de kerk.
Gedurende de 40-dagentijd en in de Adventperiode wordt er gewerkt met
een doorlopende werkvorm op projectbasis.

Een berichtje van de Kinderkring
U weet vast niet dat we elke week een bedragje voor Faith
sparen, een meisje uit Oeganda. Elke maand hebben we
nog 30 € kunnen overmaken aan de organisatie
World Vision. Faith kan hierdoor naar school.
Afgelopen maand kregen we een leuke foto en regelmatig
krijgen we een brief of tekening van haar.
Soms maken we een tekening om aan haar op te sturen.
In de ruimte boven in de kerk kunt u een fotoalbum bekijken
met alle berichtjes van Faith van het afgelopen jaar.
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Voor tieners van 12 t/m 16 jaar is er op de zondagen dat ds. Saskia Ketelaar
voorgaat een vragenblad tijdens de preek/verkondiging.
Ze worden zo uitgedaagd om op hun eigen niveau mee te luisteren met de preek.
Na afloop is er de gelegenheid om samen met de tienerleiding en de predikant
van gedachten te wisselen over het onderwerp.
Ook buiten de erediensten bieden we activiteiten aan voor de jeugd:
Voor de kinderen van groep 3 t/m 6 van de basisschool is er Kliederkerk.
Een activiteit om kinderen op een speelse en eigentijdse manier kennis te laten
maken met de Bijbelverhalen.
Op een vijftal woensdagmiddagen worden de
kinderen opgehaald uit school en gaan we samen
naar de kerk. We beginnen de middag met eten.
Vervolgens gaan we aan de slag met een
Bijbelverhaal waarbij de kinderen ook actief mee
doen. Tot slot is er tijd om te knutselen of gewoon
even lekker te spelen. Ook voor dit seizoen hebben
we weer een aantal leuke thema’s bedacht.
Via school ontvangen de kinderen een mail met de
data erop. Ook in de kerk hangt een flyer met info.
In de kerstvakantie organiseren we een activiteit voor alle kinderen van
de kinderkring en de kliederkerk. We doen een leuk spel of een uitdagende
speurtocht en sluiten de middag af met een gezamenlijke maaltijd.
Dit is altijd een heel geslaagde bijeenkomst!
Voor tieners vanaf de tweede klas van de Middelbare school organiseren we een
Meet and Eat. Maandelijks komen we samen om met elkaar te eten, bij te praten
en om een thema te behandelen. We leiden het onderwerp in met een stukje
theorie en daarna gaan we praktisch aan de slag.
Dat kan zijn met een quiz, iets bespreken in groepjes en soms laten we onze
handen spreken door creatief aan de slag te gaan. Tijdens de eerste bijeenkomst
van het jaar bespreken we wat we verder met elkaar willen doen. Soms bezoeken
we een andere kerk, we doen al een aantal jaar mee met de landelijke battle of the
churches, ‘Sirkelslag’ en ook proberen we vaak iets goeds voor een ander te doen.
We hopen ‘onze’ kinderen en tieners weer te zien in het nieuwe seizoen,
bij welke bijeenkomst dan ook!
De leiding heeft er zin in!
Ds. Saskia Ketelaar, Daniëlle Rijksen, Dagmar Elve,
Marinka Mahu, Cor-Elli de Bruijn
door het jaar heen is actuele informatie over de activiteiten te vinden op de website:
www.pknhoek.nl
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Drie organisten, Joke de Putter, Akko de Feijter en Connie van Hermon
begeleiden om de beurt de gemeentezang tijdens de eredienst.
In deze ‘Hoeksteen’ komt één van hen aan het woord: Joke de Putter.
Joke, je speelt in de kerk en op andere plaatsen vaak op het orgel,
maar je bent begonnen op piano en ook nu speel je thuis op piano.
Hoe oud was je toen je met pianolessen begon?
Joke: ‘Toen ik 6 jaar was ben ik begonnen, het was oorlogstijd en een pianolerares
kwam thuis lesgeven. Later heb ik les gekregen bij iemand thuis in Sluiskil.
Dat was tijdens de lagere school, op de middelbare school had ik geen pianoles,
maar speelde wel vaak bij allerlei activiteiten op school. Daarna volgde ik pianoles
en een korte tijd orgel les in Axel. Na de middelbare school ben ik voor een tijd als
au pair in Parijs geweest, ook toen kreeg ik geen les.
Mijn organistendiploma heb ik daarna in Amsterdam gehaald.’
Wanneer ben je als organist begonnen?
Joke: ‘Toen ik 21 jaar was speelde ik voor het eerst als organist in
de Gereformeerde Kerk in Terneuzen (waar nu Restaurant d’Ouwe Kercke’ is).
Nadat we getrouwd waren en in Hoek zijn komen wonen werd ik snel gevraagd
om organist te worden in de Gereformeerde Kerk. Ik speelde vooral tijdens de
middagdiensten. Na de fusie met de Hervormde gemeente bleef
ik organist en speelde heel graag op het orgel in de vorige kerk.
Het leek wel wat op het orgel in Terneuzen waar ik begonnen ben.
Nog steeds ben ik heel blij met de draaginsigne (in goud met briljant)
die ik met mijn 50 jarig jubileum heb ontvangen.
Samen met Dominicus, het was echt heel mooi.’
Hoe gaat het voor jou met het nieuwe orgel?
Joke: ‘Het is niet makkelijk, er zit zoveel op. Bij het oude orgel wist
ik precies welke klank er bij welk register hoorde. Nu is het vaak
nog zoeken naar de goede klanken. Ik begin vroeg voor de dienst
om alles goed voor te bereiden.
Wat betekent muziek voor jou?
Joke: ‘Ik zou niet zonder muziek kunnen. Bij de eredienst heb ik
soms meer aan de muziek dan aan het woord. Muziek is zo belangrijk, er moet
tijdens de dienst een goede balans zijn. Samen zingen, samen luisteren naar
muziek, het is een belangrijk element in de eredienst. Voor het orgelspel
na de verkondiging zoek ik altijd naar iets wat bij de dienst past.
Ik geniet eigenlijk overal van, vooral van samen spelen met anderen.
Als organist ben je wel eens een beetje een éénling achter het orgel.
Van mooie muziek word je blij en ook bij verdriet is muziek belangrijk.
Als ik in Vremdieke speel, dan vraag ik wat de mensen het liefst willen horen
en dan speel ik dat. Mooie koralen speel ik ook heel graag, wat componisten
gemaakt hebben, dat ik dat uit kan dragen dat is mooi. Ik ben echt een fan van
Bach, prachtige muziek heeft hij gemaakt. Een paar jaar geleden was ik in Leipzig
en ben ik in de Thomas Kirche geweest, fantastisch.
Muziek is een deel van mijn leven.
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Van de kerkrentmeesters
Beste gemeente,
Ook wij als kerkrentmeesters willen u graag bijpraten wat ons bezig houdt
en onze aandacht opeist.
Zoals de kerkordelijke opdracht luidt zijn wij verantwoordelijk voor de geldelijke
en stoffelijke zaken van onze gemeente.
We zijn steeds bezig om het beheer van de financiën zo zorgvuldig en goedkoop
mogelijk uit te voeren zodat ons aller geld besteed kan worden aan datgene waar
het voor bedoeld is nl. ondersteuning van het kerkenwerk binnen onze gemeente.
Daarom kijken we steeds kritisch hoe we kosten voor bijvoorbeeld geldwerving
en bankzaken kunnen minimaliseren.
Het teruggaan naar minder rekeningen is daar een onderdeel van.
De Actie Kerkbalans lijkt nog ver weg maar toch zijn we daar achter de schermen
al weer mee bezig.
Gelukkig hebben we naast persoonlijke bijdragen ook nog een drietal inkomsten
in de vorm van verhuur t.b.v. de geld automaat, de antennes op de toren
en het verhuur van delen van het gebouw.
Met name deze 2de bron, die bij de brand verloren ging, komt binnenkort terug.
Je zou verwachten dat een nieuw gebouw minder aandacht vraagt. Dit blijkt echter
niet het geval. De veel complexere technische voorzieningen eisen de nodige
aandacht want alles gaat ook weer een keer stuk.
Zoals u zich misschien nog van afgelopen winter herinnert, is het verwarmen
van het gebouw iets dat we met vallen en opstaan leren. In de afgelopen maanden
is er nog behoorlijk aan het systeem gesleuteld en dat is nog niet helemaal
ten einde. Daar merkt u hopelijk niets van maar wij kijken nu vooral naar het nog
zuiniger maken van de installatie door deze alleen te laten werken als het nodig is.
Hierdoor proberen we het elektriciteitsverbruik in balans te krijgen met
de hoeveelheid die we zelf opwekken.
Dat is tot nu toe nog niet helemaal gelukt, maar we komen er stap voor stap
dichter in de buurt.
Soms zijn we als kerkrentmeesters streng en wijzen een verzoek af. We proberen
daarbij een verstandige afweging te maken tussen de baten (in brede zin) en lasten.
We hebben bijvoorbeeld gekeken naar een vaste lift. Dit zou mensen die minder
goed ter been zijn in staat stellen ook op de bovenverdieping te komen.
Hoewel we sympathiek staan tegenover deze mogelijkheid hebben we toch
hiervan af moeten zien.
Onze beoordeling liet zien dat de daarvoor benodigde gelden, in aanleg,
onderhoud en keuring, niet in verhouding staan met het sporadische gebruik.
U kunt natuurlijk altijd met uw vragen, opmerkingen en suggesties bij ons terecht.
Met vriendelijke groeten, namens het college van kerkrentmeesters,
Kees Biesheuvel
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Collectebonnen.
Deze zijn verkrijgbaar op kaarten van 20 x € 1,- = € 20 per kaart.
Kaarten zijn te bestellen via bankrekening
NL13 RABO 0373 7431 49
t.n.v. CvK Protestantse gemeente te Hoek
o.v.v. “Collectebonnen”.
Nadat de betaling is ontvangen, worden de kaarten thuisbezorgd.

Verhuur
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 Pg Hoek
Niet-leden
Niet-leden
Niet-leden
Niet-leden
Andere doeleinden

Per dagdeel
Per dagdeel
Dominee
Koster
Organist

€ 200,€ 300,€ 200,€ 50,€ 50,€ 300,-

Per dagdeel

Rouwkamer (onder de toren): via de Ridder Uitvaartverzorging tel. 0115-565100
Ontmoetingsruimte, (incl. gebruik van keuken), bovenzaal (max. 30 personen),
consistorie (max. 10 personen), jeugdhonk (max 10 personen), crèche (6 personen)
Vergaderingen / verenigingsbijeenkomsten: vanaf 25 personen
Frequentie per jaar Morgen
Middag
Avond
Extra dagdeel
1x
€ 50,€ 50,€ 60,€ 40,2–5x
€ 40,€ 40,€ 50,€ 30,6 x en meer
€ 30,€ 30,€ 40,€ 25,Vergaderingen / verenigingsbijeenkomsten: minder dan 25 personen
Frequentie per jaar Morgen
Middag
Avond
Extra dagdeel
1x
€ 25,€ 25,€ 30,€ 20,2–5x
€ 20,€ 20,€ 25,€ 15,6 x en meer
€ 15,€ 15,€ 20,€ 15,-
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Feesten en recepties, ontmoetingsruimte, incl. gebruik van keuken
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,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
NL13 RABO 0373 7431 49 t.n.v. CvK Protestantse gemeente 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
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CONTACTADRESSEN
Predikant:

Ds. Saskia Ketelaar, Lede. mobiel: 0032-487286884
e-mail: saskia.ketelaar@scarlet.be

Voorzitter van de kerkenraad:
Henk Siersema, Gladiolenlaan 6, 4542 CZ Hoek,
tel. 0115-442074 mobiel: 06-40117334
e-mail: siersema@zeelandnet.nl
Jeugdouderling:
Daniëlle Rijksen, Hendrikstraat 2,
4542 AP Hoek, tel. 0115-442992
e-mail: danejansen@hotmail.com
Ouderlingen:
Addie de Bree, Vogellaan 1, 4533 ES, Terneuzen
tel. 0115-441830 e-mail: adebree@zeelandnet.nl
Ada Dieleman, Zouteweg 6, 4521GL Biervliet
tel. 0115-441444 e-mail: adadieleman@zeelandnet.nl
Elly Tollenaar, Sluispolderdijk 3, 4541 PA Sluiskil,
tel. 0115-612914 e-mail: ftollena@kpnmail.nl
Diakenen:
Nelly Mol, Hasjesstraat 3, 4542 NW Hoek,
tel. 0115-441282 e-mail: nmol@live.nl
Karina Wolfert, Koudepolderstraat 15, 4542AL Hoek
tel. 0115-720671 e-mail: kavl@zeelandnet.nl
vacant
Ouderlingen-kerkrentmeesters:
Voorzitter: Kees Biesheuvel, ds. Raamshof 32, 4542 AZ Hoek
tel. 06-40716164, e-mail: biesheuvel@zeelandnet.nl
Secretaris / beheer gebouwen:
Ko Dieleman, Burg. Hendrik Wolferthof 21, 4542 HA Hoek,
tel. 0115-442007, e-mail: kodieleman@zeelandnet.nl
Penningmeester:
Wim de Putter, Rozenlaan 27, 4542 CW Hoek,
tel. 06-23659571, e-mail: wdeputter@zeelandnet.nl
Kerkrentmeesters:

Leen Dieleman en Joris Vasse

Organisten:
Joke de Putter, Molendreef 3, 4542 AA Hoek, tel. 0115-441302
Connie van Hermon, Dr. Leenhoutsstraat 7, tel. 0115-441502
Akko de Feijter, Brug. Hendrik Wolferthof 35, tel. 06 53 484064
Kosters:
Ko Dees, St. Hubrechtstraat 1, 4542 AM Hoek, tel. 0115-441241
Leen Dieleman, Ds. Raamshof 75, 4542 AZ Hoek, tel. 0115-441630
Finie Herrebout, Dr. Leenhoutsstraat 21, 4542 AB Hoek, tel. 0115-442860
Patrick de Koning, Ds. Raamshof 5, 4542 AZ Hoek, tel. 0115-630086
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KERKELIJKBUREAU / Scribaat / Ledenadministratie:
Marinka Mahu-Maas, Julianastraat 20, 4542 BB Hoek,
tel. 0115-441203 e-mail: scribaat@pknhoek.nl
KERKRENTMEESTERS
Administrateur:

Jaap Brouwer, Gerberalaan 35, 4542 CM Hoek,
tel. 0115-442207
Bankrekeningnummer
NL13 RABO 0373 7431 49 t.n.v. CvK Protestantse gemeente te Hoek
ook voor het bestellen van collectebonnen:
DIAKONIE & ZWO (Zending, Werelddiakonaat en Ontwikkelingssamenwerking)
Secretaris:
Penningmeesters:

Frits Zegers, Knol 22, 4542 PV Hoek, tel. 0115- 694311
Wim de Putter, Rozenlaan 27, 4542 CW Hoek,
tel. 0115-442445
voor ZWO deel: Ko Dees, St. Hubrechtstraat 1, 4542 AM Hoek,
tel. 0115-441241
Bankrekeningnummer:
NL68 RBRB 0845 1596 15, t.n.v. Diaconie PKN Hoek.
JEUGDWERK
Algemeen contactadres: Daniëlle Rijksen,Hendrikstraat 2, 4542 AP Hoek,
tel. 0115-442992 e-mail: danejansen@hotmail.com
Contactadres kinderkring: Kobi Heeringa, Ds. Raamshof 26, 4542 AZ Hoek,
tel. 0115-441301 e-mail: heeringa@zeelandnet.nl
KERKELIJKE VRIJWILLIGERS DIENST
Contactadres: Elly 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: Catrien Mol, Ds. Raamshof 8 , 4542 AZ Hoek,
tel. 0115-441397 / 06-51039310 e-mail : adriejmol@zeelandnet.nl

Protestantse gemeente Hoek,

Postadres: Langestraat 6, 4542 AE Hoek
Website:
www.pknhoek.nl
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Het volgende lied stond vermeld op de uitnodiging voor de dienst van verbintenis
en intrede van onze nieuwe predikant, ds. Saskia ketelaar
Lied 388:1

‘Voor ieder van ons een plaats aan de tafel’
Voor ieder van ons een plaats aan de tafel,
voor ieder van ons schoon water en brood,
een veilige plek, een plaats om te schuilen,
een plaats in Gods licht als tafelgenoot.
Vol vreugde ziet God
naar mensen die recht doen:
zij scheppen geluk!
Vol vreugde ziet God
naar mensen die recht doen:
zij scheppen recht en geluk!

Tekst: Shirley Erena Murray
‘For everyone born, a place at the table’
Vertaling: René van Loenen
Melodie: Lori True
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