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voettoCHt Door De Zak 25 septemBer
De voettocht loopt langs weeltjes, over dijken 
en wegelingen. Er is volop gelegenheid voor 
ontmoeting. In verhalen en uitleg onderweg wordt 
het oude landschap “gelezen”. 
Na afl oop wordt in de kerk van aankomst een 
eenvoudige maaltijd aangeboden en wordt de 
voettocht besloten met een korte vesper.

25 september vanuit de Parochiekerk te 
Kwadendamme, aanvang: 13.30 uur, naar De Ark 
te Hoedekenskerke. Afsluitende vesper: 17.45 uur.

Aanmelding via: voettochten@zeelandnet.nl   
uiterlijk: 22 september

geZamenliJke BroCHure kringwerk
De afgelopen twee jaar werd het aanbod 
van kringwerk aangeboden vanuit onze drie 
gemeenten. Vanaf komend seizoen, september, 
verschijnt een brochure waarin kringen en andere 
aktiviteiten staan vermeld vanuit het bredere 
verband van gemeenten in de Zak.
Ook op dit gebied ontstaat een groeiende 
samenwerking. En daar stopt het niet. Vanuit het 
contact met de RK Damiaanparochie en ’t Kerkje  
van Ellesdiek, worden in deze brochure voor het 
eerst ook aktiviteiten opgenomen. 
Een mooie ontwikkeling, toch?
Zo weven we, in de context van onze kleine 
gemeenten, ook nieuwe verbindingen, nieuwe 
kansen voor ontmoeting. Om die reden krijgt de 
komende brochure als titel mee:

Kringwerk 2016 – 2017
Aktiviteiten rondom bezieling en verbinding 

groeienDe samenwerking
Het komende seizoen zullen de Triodiensten in 
onze gemeenten maandelijks worden gehouden. 
Wisselend zijn we bij elkaar te gast en dat geeft 
steeds meer verbondenheid.
En wat we vanaf het begin van deze diensten 
horen: het is zo lekker zingen in goed gevulde 
kerken! In een aantal Triodiensten zal extra ruimte 
worden geboden aan de inbreng van kinderen. 
Zij zorgden in de dienst op Palmpasen voor een 
vrolijke optocht. Ook in de komende tijd zullen de 
kinderen zeker weer te zien en te horen zijn.
Op deze wijze komt er ook meer overleg en 
samenwerking tussen de zondagsschool van Nisse 
en de kindernevendienst van Hoedekenskerke.

startDienst 25 septemBer  
Het thema van de startdienst is: Deel je leven. 
Vanouds zijn kerken ook de plaatsen waar leven 
wordt gedeeld. Met geboorte en dood, met trouwen 
en dopen worden vreugde en hoop gedeeld, en ook 
zorgen, gemis en verdriet. Eén spreuk nodigt u nu 
al uit om te overdenken: Waar het hart vol van is, 
daar loopt de mond van over (Lukas 6: 45). Wat 
zou u met anderen willen delen? Voor deze dienst 
zijn de voorbereidingen al in gang gezet. Kinderen 
krijgen natuurlijk weer een eigen inbreng. We 
staan ook  stil bij de kwetsbaarheid en kracht 
van mensen zoals wij in onze wereld, op zoek 
naar geborgenheid, naar ruimte van leven. Het 
evangelie vraagt van ons een helper te zijn voor wie 
geen helper heeft. 
Verbondenheid met de wereld om ons heen wordt 
deze zondag ook op een verrassende manier 
zichtbaar gemaakt….Welkom!
Hoedekenskerke, 10.00 uur. 
Na de dienst is er koffi e met lekkers.

Heeft u opmerkingen of suggesties over Trio-Nieuws,.... laat het ons 
weten via de mail: trio-nieuws@kerksheerabtskerke.nl
Heeft u opmerkingen of suggesties over Trio-Nieuws,.... laat het ons 
weten via de mail: trio-nieuws@kerksheerabtskerke.nl

trio - nieuws..... DerDe uitgave

Het nu voor u liggende Trio-Nieuws is de derde uitgave van het informatiebulletin van onze  
samenwerkende protestantse gemeenten.
We zijn en blijven drie zelfstandige gemeenten, die daar waar mogelijk een steeds verdere samenwerking 
zoeken, terwijl er ook op regionaal niveau volop ontwikkelingen zijn. 
Elders in dit Trio-Nieuws kunt u hierover meer lezen.

Het volgende Trio-Nieuws komt uit in maart 2017 en wordt bij alle
gemeenteleden thuis bezorgd.
De makers van het Trio-Nieuws wensen u veel leesplezier.
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De Zak van ZuiD BevelanD gelovenD en vierenD samen onDerweg!
Zondag 16 oktober staan de kerkdeuren van de Protestantse gemeente Nieuwdorp wagenwijd open om u 
allen uit de Zak welkom te heten, voor een gezamenlijke dienst van de 9 kleine protestantse gemeenten 
in de Zak van Zuid Beveland. 
Vanuit al het overleg over samenwerken kwam ook de wens om samen te vieren. In overleg met alle 
kerkenraden vieren we deze ochtend samen met elkaar de eredienst (andere kerken zullen deze ochtend 
dicht zijn). 
Het thema zal te maken hebben met ‘stenen’. Ondertussen wordt er al hard gewerkt om er voor jong en 
oud een mooie dienst van te maken. We hopen op een volle kerk en een grote groep kinderen voor de 
kindernevendienst en de oppas!

Ter gelegenheid van deze dienst zal er een gelegenheidskoor onder leiding van Anko Vleugel haar mede-
werking verlenen. Na afloop is koffie/thee/limonade met lekkere koek.

Locatie:  Bethelkerk, Coudorp 1 te Nieuwdorp
Datum: 16 oktober 2016 aanvang 10.00 uur
  Er is oppas en kindernevendienst
Voorgangers:  ds. Egbert Rietveld, ds. Arie van der Maas, ds. Marjo Wisse, Mathilde Meulensteen
M.m.v.: Gelegenheidskoor o.l.v. Anko Vleugel, pianist: Stoffel Gunst, 
  organist: Jaap van Erk
Informatie:  Mathilde Meulensteen 0118-850942

In ’s-Heer Abtskerke hebben we nooit een 
kindernevendienst gehad. Daarvoor hadden we 
een goede  reden. Er was nl. een goedlopende 
zondagsschool. En iets dat goed loopt daar moet 
je vooral niet aan morrelen. Nu zijn er nauwelijks 
jonge kinderen meer in de gemeente en de drie die 
er wel zijn gaan in Nisse naar de zondagsschool.
Er waren ook ouders die het belangrijk vonden dat 
hun kinderen aan het kerk gaan konden wennen 
en zij namen ze vaak mee. 

Om het voor de kinderen toch een beetje leuk 
te maken hebben we een behoorlijk aantal 
kinderboeken gekocht, o.a. met bijbelverhalen. Die 
boeken zijn er nog steeds. Ze kunnen meegenomen 
worden in de bank.

Ouders of grootouders nemen ook wel eens papier 
en potlood mee of  ander speelgoed.
En niemand van ons heeft er een probleem mee 
als er eens iets valt, of je hoort het ritselen e.d.
Tot nu toe is dat altijd prima gegaan.

Onze kerk leent zich er ook niet voor om, als er wel 
kinderen zijn, een kindernevendienst te houden. 
Het is storend voor een predikant op de kansel als 
hij door het raam heen kinderen iets anders ziet 
doen. En het scheidingswandje is maar dun zodat 
je over en weer hinder hebt van elkaars geluiden.

Als u dus met een Triodienst kinderen mee neemt 
naar de kerk dan weet u wat u kunt doen om ze 
bezig te houden. 

kinDeren in De kerk te ’s-Heer aBtskerke

FeDeratievorming
Vanuit de negen kleine gemeenten in de Zak is een 
stuurgroep gevormd die de mogelijkheden bekijkt 
om tot een federatie te komen.
De laatste maanden hebben de besprekingen over 
de federatievorming op een laag pitje gestaan.
Soms is het goed om even pas op de plaats te 
maken om tot nieuwe inzichten te komen.

Borssele, ’s-Heer Arendskerke en Lewedorp 
vormen al anderhalf jaar een federatie en vanuit 
hun ervaring vinden ze het te complex om met 
negen kleine gemeenten in Zuid Beveland een 
federatie te gaan vormen. Daar was wel wat voor te 
zeggen.

Nu, na de vakanties, zijn de besprekingen hervat. 
De al bestaande federatie gaat verder praten met 
Nieuwdorp over uitbreiding omdat dat geografisch 

het meest voor de hand ligt. 

De overige dorpen: Oudelande, DEO (dat is 
Driewegen, Ellewoutsdijk en Ovezande), Nisse, 
Hoedekenskerke en ’s-Heer Abtskerke, gaan 
samen verder in de besprekingen voor het vormen 
van de andere federatie.
Er komen dus twee federaties. De meerwaarde 
van samenwerken blijft zo overeind en de 
bestuursvorm wordt niet te log.

- Tegelijkertijd wordt er nagedacht over een vorm 
van samenwerking tussen de beide federaties.

- Alle negen gemeenten blijven wel betrokken bij 
wat er in de regio gebeurt.

- Zo doen we bv. allemaal mee aan de regiodienst 
op 16 oktober in Nieuwdorp.
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kerkBalans 3 gemeenten
De toegezegde bijdragen voor kerkbalans 2016 in onze gemeenten komen goed binnen. Daar zijn we blij 
mee. Mocht u uw bijdrage voor 2016 nog niet hebben overgemaakt, vragen wij dat alsnog te doen.

naBespreking preek
Bij het bezoek van de visitatoren is het idee geopperd om na de dienst een nabespreking over de preek 
te houden. Dat zou een mooi bezinningsmoment na de dienst kunnen zijn om nog even door te praten 
over de preek. Wij vinden dit een goed idee en gaan dit dan ook een keer doen. U kunt dan natuurlijk 
ook andere zaken aan de orde stellen. We zullen dit doen na een Triodienst in één van onze gemeenten 
en na een dienst, waarin onze eigen predikant voorgaat.
Via Kerkwijzer krijgt u bericht wanneer het is.

ZingenD geloven
Communiceren doen we met een blik, met 
gebaren, met de stem.
Voor communicatie is een tegenpartij nodig. De 
ander moet kunnen zien, horen of voelen.
In iedere Godsdienst is de zang altijd een vorm 
van communicatie geweest. Onze stem, het oudste 
instrument, was het eerste wat daarbij werd 
gebruikt. Met die stem kun je vreugde en verdriet 
uiten. Door alle eeuwen heen is dat al zo geweest.

Waarom is zingen zo belangrijk in de gemeente en 
voor ons geloof ?
-  Woorden en muziek versterken elkaar, ze 

brengen hart en hoofd samen om met heel ons 
wezen onszelf te kunnen uiten.

-   Muziek vertolkt emoties. Dit kunnen alle 
soorten emoties zijn, van uitbundige vrolijkheid 
tot diepe wanhoop, zoals je deze ook in de 
Psalmen terugvindt. Er mag ruimte zijn voor 
deze diversiteit aan gevoelens. 

-  Zingen kunnen we samen doen. Het brengt 
gemeenschapszin en eensgezindheid. Daarom 
moeten we ook zoeken naar de juiste mix van 
liederen zodat iedereen zich erbij betrokken 
voelt.

-  Zingen is in actie komen, het gaat verder dan 
het aanhoren, het is belijden met onze mond en 
het betrekt ons fysieke wezen erbij.

-  Een goed lied blijft hangen, het zet zich vast in 
onze ziel en beïnvloed ons denken en gevoel. 
Demente bejaarden weten vaak nog de liederen 
uit hun jeugd mee te zingen, zo diep liggen 
liederen in ons geheugen.

Binnen de christelijke kerken hebben de liederen 
altijd een enorme ontwikkeling meegemaakt. 
De laatste ontwikkeling binnen de protestantse 
kerken staat ons nog helder voor de geest. Een 
nieuw liedboek met ruim duizend liederen. Zo’n 
ruime keus hebben we nog in geen enkel liedboek 
gehad. Prachtige nieuwe liederen en vele bekende: 
‘als goud van oud’. Natuurlijk missen we liederen  
en zijn er liederen die we nooit zullen zingen.  
Maar er blijft zoveel moois over waar we jaren lang 
mee verder kunnen. 
Een uitdaging voor iedere gemeente.
Laten we hopen dat er altijd weer dichters en 
musici zullen zijn die ons  nieuwe liederen zullen 
aanreiken. Onze wens is, dat er over 30 jaar weer 
een nieuw liedboek nodig is. Dan is er ook nog een 
zingende gemeente.

Diensten in 2017 voor HoeDekenskerke
Per januari 2017 gaat er voor de kerkgangers 
van Hoedekenskerke veel veranderen. In overleg 
met de gemeenteleden heeft de kerkenraad 
besloten om de week dienst te houden bij onze 
zustergemeenten ’s-Heer Abtskerke en Nisse. Dit 
besluit is ingegeven om verdere samenwerking 
gestalte te geven en vanwege kostenbesparing. 
Vooral in de winterperiode scheelt het aanzienlijk 
in stookkosten.

Dit besluit is niet lichtvaardig genomen omdat het 
behoorlijk impact heeft op het gemeenteleven. We 
moeten echter met een krimpende gemeente reëel 
en nuchter zijn en tijdig de bakens verzetten. 
’s-Heer Abtskerke en Nisse kerken al jarenlang 
om de andere zondag bij elkaar en in een 
steeds hechtere samenwerking tussen onze drie 
gemeenten is deze stap van Hoedekenskerke 
daarbij het logische gevolg. 

Onze drie gemeenten blijven formeel en financieel 
zelfstandig maar zullen ook binnen de regio 
steeds nauwer gaan samenwerken. In 2017 
zullen er zowel  in Hoedekenskerke als in ’s-Heer 
Abtskerke en in Nisse vier Triodiensten zijn, iedere 
maand één dienst. Voor een Triodienst zijn de 
drie kerkenraden verantwoordelijk en er wordt zo 
mogelijk een extra tintje aan de dienst gegeven, 
na afloop wordt er koffie gedronken. Op de overige 
zondagen dat er in Hoedekenskerke geen dienst is 
zijn de kerkgangers welkom in ’s-Heer Abtskerke 
of Nisse. Het zal zeker in het begin wennen en 
opletten zijn waar de dienst gehouden wordt.

Informatie vindt u in Kerkwijzer of op de website 
www.hoedekenskerkeprotestantsekerk.nl. 
Voor vervoer kan gezorgd worden, laat het wel 
even weten; telefoon 06-30989695.
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trio-nieuws worDt verZorgD Door:

Ko Nijsse en Peter van Buuren namens Nisse / ’s-Heer Abtskerke

en Peter Wattel namens Hoedekenskerke.

Ds. Egbert Rietveld is als adviseur toegevoegd.
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rommelmarkt nisse
Op zaterdag 2 juli werd de 42ste rommelmarkt van Nisse gehouden. Ook dit jaar was dit evenement 
weer een groot succes! Al om 07.30 uur ’s ochtends werd, met maar liefst 60 vrijwilligers, begonnen met 
het buiten zetten van alle spullen die in de voorafgaande weken door de ‘sorteerders’ in de wandelkerk 
waren uitgezocht en geprijsd.

Bij goed weer begon, om klokslag één uur, de verkoop, waarbij de gebruikelijke vloedgolf van 
enthousiaste belangstellenden zich over de uitgestalde spullen stortte. Zo’n 60 in groene hesjes gehulde 
verkopers zorgden er voor dat alles in goede banen liep.
Om vier uur ‘s middag werd begonnen met het opruimen van overgebleven  spullen. Een deel daarvan, 
o.a. de kleding, krijgt dan alsnog een goede bestemming. Nadat de opruimploeg klaar was, zag het 
terrein rondom de kerk er weer uit als ‘om door een ringetje te halen’!

De bruto opbrengst was afgerond € 10.500,- daar gaat ca. € 600,- af voor kosten voor kraamhuur, 
wafelbeslag etc,  zodat er netto bijna € 10.000,- overblijft! Een fantastisch resultaat, en dat dank zij de 
medewerking van vele vrijwilligers! De opbrengst komt ook nu weer volledig ten bate van het onderhoud 
van de kerk. 

Het verzamelen van spullen voor de rommelmarkt van 2017 ( op zaterdag 1 juli) is inmiddels ook al weer 
begonnen. Inlichtingen hierover vindt u bij:

– Adrie Mol, tel 0113-649525 of 06-48213995, e-mail moldejonge@zeelandnet.nl
– Charles Tempelman, tel. 0113-649686, e-mail c.tempelman@hetnet.nl

Voorafgaand aan de landing van de geallieerden 
voor de bevrijding van Zuid Beveland werd 
Hoedekenskerke van 26 tot 29 oktober 1944 
zwaar getroffen door beschieting vanuit Zeeuws-
Vlaanderen. 
In drie dagen vielen er in deze kleine gemeente 
30 burgerslachtoffers. Bij de kerkmuur kregen de 
slachtoffers een noodbegrafenis.  
Het gemeentebestuur van Hoedekenskerke 
verleende haar medewerking om de graven en het 
monument een plaats te geven in de tuin van de 
kerk. Het monument is gebouwd naar een ontwerp 
van architect Rothuizen. De Hervormde Gemeente 
stelde daarvoor een deel van de kerkentuin ter 
beschikking.
Eénentwintig slachtoffers werden bij dat 
monument herbegraven. Enkele gesneuvelden 
zijn begraven op de RK begraafplaats in 
Kwadendamme. 
Sinds de gemeentelijke herindeling in jan. 1970 
worden monument en graven onderhouden door 
vrijwilligers.
De gebeurtenissen rondom de bevrijding hebben  
een diepe indruk achtergelaten bij de bevolking 
van Hoedekenskerke.
Twee keer per jaar is dit monument de plaats van 
samenkomst voor de herdenking.
De laatste jaren is de herdenking van oktober 
gekoppeld aan een kerkdienst op één van de 
laatste zondagen in oktober. De herdenking vindt 
dan plaats om 12.00 uur. 

Voor dit jaar is deze herdenking gepland op zondag 
23 oktober. De kerkdienst begint dan om
10.30 uur. Na de dienst en na de kranslegging is 
er gelegenheid om elkaar te ontmoeten.
Op 4 mei is er de Nationale Dodenherdenking om 
20.00 uur. Voorafgaand aan die herdenking is er 
ook een samenkomst voor belangstellenden in de 
kerk. 
In de herdenkingsdienst van zondag 26 oktober 
2014 was het thema van de dienst “Het Grote 
Gebod van wet, profeten en evangelie”. Actueel 
voor  iedere herdenking en voor de huidige situatie 
in de wereld:
“Waar het recht van de liefde niet de bron van de  
beschaving is, daar voert ellende, strijd, macht van 
de sterkste, onmenselijkheid en het afslachten van 
anderen de boventoon. Een herinnering aan wat 
Nazi Duitsland in Europa veroorzaakte en waar we 
nu nog steeds waakzaam voor moeten zijn.” 

Zo is een herdenking iedere keer weer nuttig en 
waardevol.

oorlogsmonument en HerDenking in HoeDekenskerke


