Kerk Hoek door brand verwoest
Goed verzekerd, toch geldwerving!
Het zal weinigen van u zijn ontgaan, dat op de middag van nieuwjaarsdag het uit
1905 daterende kerkgebouw van de Protestantse gemeente te Hoek volledig door
brand is verwoest. Inmiddels is het kerkgebouw gesloopt. Een triest gezicht in het
midden van de dorpskern van Hoek. De aangrenzende toren werd eveneens zwaar
door het vuur aangetast. De torenspits viel op enig moment midden in de brandende
kerk. Op het moment van schrijven van dit artikel wordt nog onderzocht in welke
mate de toren gerestaureerd kan worden of dat toch ook hiervoor alsnog forsere
maatregelen nodig zijn. De bijgebouwen, zoals de eveneens uit 1905 daterende
consistorie, het in de jaren zestig van de vorige eeuw gebouwde kerkcentrum en het
in 2001 gebouwde jeugdhonk bleven, zij het met meer of mindere beschadigingen,
behouden.
Groot was het meeleven en het aanbod van hulp dat we in de eerste weken mochten
ervaren, kerk, dorp en regio overstijgend. Groot is ook de energie en de motivatie die
los komt in gemeente en dorp om met vereende krachten en creativiteit de komende
tijd kerk en toren uit de as te doen herrijzen. Zoals de meeste kerkgebouwen was
ook de kerk van Hoek “goed verzekerd” en wel bij Donatus, de “coöperatieve”
verzekeringsmaatschappij waar veel protestantse en rooms-katholieke kerken bij zijn
aangesloten. Wij ondervinden nu: als er echt een keer iets is, dan heb je ook wat aan
ze, ook in de begeleiding. Op de ochtend van de 2e januari was een team van vier
man paraat in Hoek om mee te denken op velerlei terreinen. Maar ook om ons te
midden van de schrik van die eerste dag al bij de realiteit te bepalen. Want goed
verzekerd betekent niet dat je dan financieel al bij een herbouwde kerk bent. Zeker
niet als je een kerk wilt herbouwen met een zekere stijl (wat niet betekent luxe of
protserig) die ook voor het dorp weer een betekenis kan hebben als markant
gebouw. We willen streven naar een eenvoudige maar mooie kerk die zowel voor de
Protestantse gemeente als voor het dorp de komende decennia en hopelijk nog
langer een waardevolle betekenis heeft.
De Protestantse gemeente (als opvolger van de Hervormde gemeente en de
Gereformeerde Kerk) heeft de eeuwen door nooit bezittingen gehad. Geen of
nauwelijks vermogen op de bank en geen of nauwelijks landerijen. Alles is altijd
betaald uit het zogenaamde levende geld en mede onderhouden door vrijwilligers.
Sinds begin 2014 staat er voor het eerst wat geld op de bank als gevolg van de
verkoop van de pastorie. Het is om deze redenen dat we na het bijkomen van de
eerste schrik en nemen van eerste noodzakelijke maatregelen een stevige
geldwervingscampagne zijn gestart. Gericht op “kerkelijke gemeente en dorp” en
gericht op fondsenwerving in “regio, kerk en land”.
Vanuit de reacties van velen weten we dat zowel individuele personen als
organisaties maar ook andere kerken een kleine of wat grotere bijdrage willen
leveren aan de herbouw van kerk en toren van Hoek. Daartoe is een speciaal
bankrekeningnummer opengesteld dat u in een kader op deze pagina aantreft en dat
de komende tijd voortdurend prominent in beeld zal zijn op onze website
www.pknhoek.nl Op de website kunt u ook terecht voor foto’s van de kerk voor,
tijdens en na de brand, de uitgewerkte eerste kerkdienst na de brand, berichten in de

media etc. U kunt ons ook volgen via onze Facebook-pagina #PKNHoek.
Voor de geldwervingscampagne is door de kerkenraad een werkgroep ingesteld.
Secretaris van de werkgroep is Elly Tollenaar, 0115 – 612914, e-mail:
geldwerving@pknhoek.nl . Zelf zal ik als voorzitter optreden. U kunt mij bereiken op
0113 – 621 321 / 06 – 13 42 31 21.
Tenslotte dit: We doen, met enige schroom maar toch vrijmoedig, een beroep op uw
ondersteuning. Tegelijkertijd weten we dat de financiële situatie van meerdere
kerkelijke gemeenten momenteel zwak is en de vooruitzichten in sommige opzichten
somber zijn. Alle colleges van kerkrentmeesters tellen deze dagen met spanning de
opbrengst van de actie Kerkbalans.
We doen dus geen klemmend beroep op u maar vragen slechts: overweegt u het! En
heeft u misschien een bepaald creatief idee om ons financieel te helpen anders dan
in de vorm van een gift, ook dan kunt u contact met ons opnemen. We staan open
voor goede suggesties. In de hoop èn in het vaste geloof dat er eens weer een kerk
herbouwd zal zijn in Hoek en bovenal dat God trouw is aan zowel zijn wereldwijde
kerk als ook aan de gemeente van Hoek en dat Zijn Woord eeuwig stand houdt.
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Donaties voor herbouw kerk en
restauratie toren Hoek zijn van
harte welkom op NL46 ABNA 043
083 6678 t.n.v. Kerkrentmeesters
Protestantse gemeente te Hoek.

