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Voorwoord 
Vanuit de kerkenraad 

 
Bij het verschijnen van deze editie van de Hoeksteen staan we als kerkenraad 
(weer) voor een belangrijke periode in de ontwikkeling van onze kerkelijke 
gemeente. 
De raad is sinds 17 juli weer op sterkte door de bevestiging van Ada Dieleman als 
ouderling en Karina Wolfert – van Leenen  als diaken.  
Marinka Mahu – Maas is benoemd tot scriba en voert het beheer over het kerkelijk 
bureau. Dat betekent dat Marinka nu ‘ hèt adres van de kerk’ is geworden.            
Het college van kerkrentmeesters is uitgebreid met  Wim de Putter en Joris Vasse.                            
Slechts 1 persoon heeft afscheid genomen van de kerkenraad, Kees Jansen, 
maar dat is dan ook iemand die meer dan 40 jaar heel veel voor onze kerken heeft 
mogen betekenen. Hij is daarvoor onderscheiden met een gouden draaginsigne.  
 
Wij staan dus met ‘oude’ en ‘nieuwe’ kerkenraadsleden gezamenlijk aan de start 
van een periode waarin een nieuwe kerk in gebruik zal worden genomen, die 
gebouwd is op de bestaande oude  grond en op een deel van de ‘oude’ toren.  
Dat lijkt mij een mooie symboliek voor de komende tijd:         
Op oude, bestaande waarden gaan we een nieuwe toekomst tegemoet.  
 
Als alles volgens plan verloopt, zal de kerk tijdens de 3e week van november 2016 
worden opgeleverd en hopen we in het weekend van 9, 10 en 11 december de 
ingebruikname te beleven. Van veel dorpelingen heb ik al gehoord dat ze er naar 
snakken om de klok weer te horen luiden. 
Ter gelegenheid van de ingebruikname van de nieuwe kerk zal een 
herinneringsblad worden uitgebracht.  
Een tijdschrift ( glossy) dat de periode vanaf de brand tot de ingebruikneming  laat 
zien en beleven en wat daar allemaal voor is komen kijken. Het belooft een 
waardevol blad te worden dat voor mensen buiten Hoek een collectors item gaat 
worden. Hoekenezen krijgen een exemplaar. 
 
Dit is ook een gelegenheid om alle mensen te bedanken die in geld, goederen en 
meedenken hebben bijgedragen aan de realisatie van een nieuw kerkgebouw om 
God en de mensen te kunnen dienen, want het wordt een multi – functioneel 
gebouw waarvan wij hopen dat het van de wieg tot aan het graf voor veel mensen 
een beschutting zal mogen zijn. 
 
Henk Siersema. 
voorzitter kerkenraad / voorzitter stuurgroep herbouw kerk.  
 
 
 

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

http://www.pknhoek.nl/
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Kerkdiensten 
 

Aanvang zondagse erediensten, 10.00 uur, tenzij anders vermeld 
 

 

18 september, 10.00 uur Ds. Arie van der Maas, Feestelijke Startdienst 
 Het thema van deze dienst is ‘Deel je leven’  

Natuurlijk is er deze dag niet alleen een eredienst maar is er ook een 
maaltijd en proberen we het thema in praktijk te brengen! 

25 september   Ds. Cor de Beun, Brugge 
  18.30 uur  Vremdieke, ds. Johan Harmanny 
 

2 oktober    Ds. Nanne Scholtens, Ridderkerk 
9 oktober    Ds. Joshi van Veen, Elspeet 
16 oktober    Ds. Arl Klap, Heikant 
23 oktober    Ds. Arie van der Maas, Dienst van Schrift en Tafel 
30 oktober    Ds. Marijke Helderman-Janse de Jonge, Goes 
     Najaarszendingszondag      
  18.30 uur  Vremdieke 
 

Woensdag 4 november, 19.30 uur , Ds. Arie van der Maas, Dankdag 
6 november   Dhr. Jan Veltrop, Vianen 
13 november   Ds. Jan de Visser, Maassluis 
20 november   Ds. Arie van der Maas 
    Laatste Zondag kerkelijk jaar, Gedachtenis van de namen 
27 november   Ds. Daan Riemens, Nijkerk   

Eerste Zondag van Advent 
         18.30 uur  Vremdieke, Ds. Arie van der Maas 
 

4 december   Ds. Arie van der Maas 
Tweede Zondag van Advent 

11 december, 15.00 uur Ds. Arie van der Maas 
     Derde Zondag van Advent 

Als alles goed verloopt zal op deze zondag een feestelijke dienst worden 
gevierd i.v.m. de ingebruikname van het nieuwe kerkgebouw.  

 

18 december   Ds. Arie van der Maas,  
Vierde Zondag van Advent 

24 december, 22.00 uur Ds. Arie van der Maas, Ds. Johan Harmanny 
     Kerstnachtviering 
25 december   Ds. Arie van der Maas 
     Kerstmorgen 
31 december, 19.00 uur voorganger nog niet bekend 

          Oudejaarsavond 
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2017 
1 januari    Ds. Arie van der Maas 
     Nieuwjaarsbegroeting 
8 januari    Ds. Saskia Ketelaar, Lede 
15 januari    Dhr. Robert Goemaere, Brugge 
22 januari    Ds. Arie van der Maas, Dienst van Schrift en Tafel 

18.30 uur        Vremdieke, Ds. Arie van der Maas, 
     Dienst van Schrift en Tafel 
29 januari    Ds. Arl Klap, Heikant 
 
5 februari    Ds. Jan de Visser, Maassluis 
12 februari    Ds. Hans Becker, Terneuzen 
19 februari    Ds. Arie van der Maas 
26 februari    Ds. Arie van der Maas 
        18.30 uur  Vremdieke, Ds. Arie van der Maas 
 
5 maart    Ds. Daan Riemens, Nijkerk 
     Eerste Zondag Veertigdagentijd 
Woensdag 8 maart, 19.30 uur, voorganger nog niet bekend, Biddag 
12 maart    Ds. Arie van der Maas 
     Tweede Zondag Veertigdagentijd 
19 maart    Ds. Arie van der Maas 
     Derde Zondag Veertigdagentijd 
26 maart    Ds. Vrouwkje Dees-Hinten, Westdorpe. 
     Vierde Zondag Veertigdagentijd 
      18.30 uur  Vremdieke 
 
2 april    Ds. Saskia Ketelaar, Lede 
     Vijfde Zondag Veertigdagentijd 
9 april    Ds. Arie van der Maas,  Palmzondag 
13 april    voorganger nog niet bekend 
      15.00 uur  Vremdieke, Witte Donderdag, Dienst van Schrift en Tafel 
      19.30 uur  Witte Donderdag, Dienst van Schrift en Tafel 
14 april    Ds. Arie van der Maas   
      19.30 uur   Goede Vrijdag 
15 april    Ds. Arie van der Maas 
     19.30 uur   Stille Zaterdag 
16 april    Ds. Arl Klap, Heikant, Pasen 
23 april    voorganger nog niet bekend 
30 april    Ds. Arie van der Maas 
       18.30 uur  Vremdieke, Ds. Arie van der Maas 
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7 mei     Ds. Pieter Overduin, Hulst 
14 mei    Kerkelijkwerker mevr. Truus de Rijke, Terneuzen 
21 mei    Ds. Co Janssen, Borculo 
Donderdag 25 mei  Drs. Engel Leune, Benthuizen Hemelvaart 
28 mei    Ds. Arie van der Maas 
       18.30 uur  Vremdieke, Ds. Arie van der Maas 
 
4 juni     Ds. Daan Riemens, Nijkerk  Pinksteren 
11 juni    Dhr. Robert Goemaere, Brugge 
18 juni     Ds. Arie van der Maas 
25 juni    Ds. Sifra Baayen-Op ’t Land, Utrecht 

      18.30 uur  Vremdieke 
 
2 juli     Ds. Arie van der Maas 
9 juli     Drs. Engel Leune, Benthuizen 
16 juli    Ds. Arie van der Maas 
23 juli    Drs. Johan Goossen, Tiel 
30 juli    voorganger nog niet bekend 
      18.30 uur  Vremdieke, mevr. Truus Rijke, Terneuzen 
 
6 augustus    Ds. Pieter Overduin, Hulst 
13 augustus   voorganger nog niet bekend 
20 augustus   Ds. Sifra Baayen-Op ’t Land, Utrecht 
27 augustus   Ds. A. Klap, Heikant 
 
3 september   Ds. Arie van der Maas, Dienst van Schrift en Tafel 
10 september   Ds. Joshi van Veen, Elspeet 
 
 

Tijdens de dienst is de collecte bestemd voor verschillende doelen, kerkelijk of diaconaal, 
dichtbij of ver weg. Aan de uitgang zijn de gaven wekelijks bestemd voor het plaatselijke 
kerkenwerk.   
 
 
 
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) 
u hoeft geen dienst meer te missen! 
 

Helaas komt het regelmatig voor dat ‘kerkdienst gemist’ – vermoedelijk door de 
bouwwerkzaamheden – niet werkt vanuit de ‘onderwegkerk’.  Vanaf half december wanneer de 
diensten in het nieuwe gebouw plaatsvinden zal dit allemaal weer goed moeten werken. 

 

http://www.kerkdienstgemist.nl/
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Kerk in verandering: Woord en Geest zoeken zich een weg. 
 

Deze Hoeksteen verschijnt in een voor de Protestantse gemeente Hoek (opnieuw) 
bijzonder jaar. We zijn bezig een nieuwe kerk te bouwen, maar dat is niet het enige 
bijzondere. In de tijdelijke ‘Onderwegkerk’ en daarbuiten hebben we dit jaar afgezien van 
de bouw ook andere bijzondere dingen beleefd.  
Bijvoorbeeld in de contacten met de vluchtelingen uit Marina Beach die begin dit jaar in 
ons midden kwamen en inmiddels ook allemaal weer naar andere locaties zijn verhuisd. 
Elders in dit kerkblad leest u er meer over. 
Maar afgezien van ‘opvallende’ dingen vind ik zelf toch eigenlijk één van de meest 
‘bijzondere’ dingen ‘gewoon’ dit: dat er ook in Hoek, een kleine 2000 jaar na het begin 
van de kerk, nog altijd een levende geloofsgemeenschap is. Dat is pas echt bijzonder! 
Wat ooit begon, met het inspirerende levensverhaal van die man uit Nazareth, die optrok 
samen met een groepje vrienden die zich ook zijn leerlingen wisten, gaat nog altijd door! 
Er zijn nog steeds leerlingen, vrienden, volgelingen van Christus.  
U, jij en ik doen mee. Soms aarzelend, soms met overtuiging en geestdrift, soms 
tegenstribbelend.  Maar: Jezus is nog altijd de Levende.  
Wereldwijd is de beweging in tweeduizend jaar nog nooit zo groot in aantal en in 
diversiteit geweest dan aan het begin van het derde millennium. Als de eerste 
hoofdstukken van Handelingen schrijven over ‘velen’ (soms zelfs duizenden op één dag) 
die zich bij de kring van leerlingen voegde dan mogen we dat weerspiegeld zien in de 
kerk van vandaag. 
 

‘Waar heeft die man het over?’ zo zullen sommige lezers inmiddels wellicht denken. 
‘Velen?’ ‘Duizenden?’ Leeft hij onder een steen?  
Terugloop! Kerkverlating! Krimpende financiële middelen. We moeten het nog zien dat 
die nieuwe kerk over een paar jaar nog gevuld is met mensen. Etc. etc.  
Jawel, zo is de realiteit. Bij ons en in een fors deel van de Nederlandse kerken.  
Laten we er geen doekjes om winden, maar ik vind het belangrijk om je ook dat andere 
te realiseren. Als bemoediging en als troost. Misschien ook wel als aansporing, als appèl, 
om ons open te stellen voor nieuwe mogelijkheden, nieuwe wegen of veranderende 
vormen voor de Kerk. Nieuwe wegen die de Heilige Geest zoekt in onze tijd, in onze 
cultuur, in onze samenleving.  
 

De Protestantse Kerk als geheel en de generale synode (je zou kunnen zeggen de 
landelijke kerkenraad) in het bijzonder, is zich in deze jaren heel wel bewust van de 
noodzaak zich te midden van de veranderende omstandigheden open te stellen voor 
nieuwe of veranderende wegen die de Geest zoekt.   Dat ‘zoektraject’ heet Kerk 2025. 
Tijdens de gemeenteavond die we in mei j.l. hielden hebben we er aandacht voor gehad.  
Kernpunt in Kerk 2025 wordt gevormd door een paar mooie maar kwetsbare woorden: 
‘terug naar de basis’ of wel in de Engelse taal: ‘back to basics’.  
Met dat ‘back to basics’ wil vooral gezegd zijn dat het met het oog op kleiner wordende 
gemeentes en teruglopende beschikbaarheid van mensen en middelen belangrijk is 
opnieuw te kijken waar het nu eigenlijk in de kern om gaat bij het Kerk-zijn.  
Dan kom je weer terug bij de oorsprong.  
Bij het eerste Pinksterfeest en hoe het daarna ging: ‘De leerlingen vormden een 
gemeenschap, ze deelden het brood, ze volharden in het gebed, ze verkondigden met 
daden en met woorden de Liefde van God zoals ze die in, van en door Jezus Christus 
hadden leren kennen.’  
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Het is goed om zowel in de landelijke kerk maar ook plaatselijk met elkaar in gesprek te 
gaan de komende tijd: Wat valt er eigenlijk allemaal weg als we ons echt tot de kern 
gaan beperken? En wat voor nieuwe dingen komen er dan op ons pad?  
 

Voor de structuur, de regionale en landelijke organisatie van de kerk en voor de 
kerkorde, betekent Kerk 2025 ook heel wat. Vooral dat besloten is om er een aanzienlijk 
‘lichtere’ organisatie van te maken. Ook hierin is het de bedoeling om ‘back to basics’ te 
gaan: vergaderlast verminderen en meer direct en als het nodig is doortastend, maar 
altijd zorgvuldig pastoraal handelen van daartoe vrijgestelde ambtsdragers.   
De classicale vergadering zoals we die kennen (voor ons de classis Zeeuws Vlaanderen) 
verdwijnt. De afvaardiging vanuit kerkenraden daar naar toe ook.  
Er komen over het hele land elf regionale classicale vergaderingen. Zeeland gaat zo 
samen met de Zuid Hollandse eilanden één regio vormen. Kerkenraden gaan op 
toerbeurt naar die vergadering afvaardigen. De leiding van zo’n regio komt in handen van 
een moderamen met een vrijgesteld ‘regio-predikant’.  
Er is wel sprake van geweest om deze persoon ‘bisschop’ te gaan noemen (wat andere 
protestantse kerken in het buitenland ook wel doen) maar om te veel weerstand te 
voorkomen is daar vanaf gezien.  
Deze ‘regio-predikant’ is wel iemand die in kerkelijke zin geacht wordt ‘herderlijk’ leiding 
te geven aan gemeenten en ambtsdragers in situaties die de kerkorde aan zal geven (en 
dus ook beperken). Bij dit alles zullen juist de vrijheid van de lokale 
geloofsgemeenschap, zo u wil de vrijheid van de Geest, en de vrijheid en gelijkheid van 
het ambt belangrijke uitgangspunten zijn.   
 

Naast de bovengenoemde hoofdzaken zijn er nog tal van andere onderwerpen die met 
het traject Kerk2025 verbonden zijn. Kijkt u eens op de website van de kerk: 
www.protestantsekerk.nl We leven in tijden waar veel in verandering is, ook in de Kerk. 
Terugkijkend is het in 2000 jaar nooit anders geweest. Denkt u ook maar aan de tijd van 
de reformatie waarover ook in deze Hoeksteen meer te lezen is i.v.m. het jubileumjaar 
2017. Ik sluit daarom mijn bijdrage aan deze Hoeksteen af met het tweede couplet van 
Lied 723. Als een lofprijzing en als een gebed voor het komende jaar.   
 
 

  ‘O Heer, uw onweerstaanbaar woord,  
  drijft rusteloos de eeuwen voort  

wat mensen ook verzinnen.  
En waar de weg onvindbaar scheen  
mochten wij door geloof alleen  
de tocht opnieuw beginnen.  
Gij hebt de vaderen bevrijd  
en uit het diensthuis uitgeleid  
naar ’t land van melk en honing.  
Hervorm, herschep ook ons geslacht,  
opdat het door de wereldnacht  
de weg vindt naar uw woning.’  

 
 

Ds. Arie van der Maas 
  

http://www.protestantsekerk.nl/
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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 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.  
 

Momenteel hebben we de volgende doorlopende bijeenkomsten voor kinderen, 
tieners en jongeren, verdeeld over verschillende leeftijdscategorieën:  

 

• Crèche tijdens de kerkdienst voor baby’s en peuters t/m 3 jaar 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.  
Komend seizoen willen we naast de methode van Kind op Zondag ook 
Rainbow, de duif van Kerk in Actie introduceren. Een duif vliegt de hele 
wereld over en kent dus veel wereldse verhalen. Misschien kan hij ons van 
die verhalen laten meegenieten?  
 

• 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. De tieners sluiten de dienst in de 
eigen ruimte af en komen niet meer terug in de kerk. 
Van juni t/m Startzondag vindt er geen tienerkring plaats.     
 

Naast deze bijeenkomsten die tijdens de eredienst worden gehouden, zijn er ook 
doordeweekse activiteiten voor verschillende leeftijdscategorieën. 
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• Kliederkerk groep 3 t/m 5, vorig seizoen is deze nieuwe activiteit gestart.  
Spannend! Want zou deze vorm van kinderwerk aanslaan…… vijf 
woensdagen …. De middag begon met samen eten, daarna werd er door 
iedereen die dat wilde iets op een grote wolk geschreven: leuke dingen, maar 
soms ook verdrietige. Na het eten was er een Bijbelverhaal, waar de kinderen 
altijd actief bij betrokken werden. Bijvoorbeeld zoals bij het verhaal van 
meneer Ikke, oftewel Zacheüs. Er was een grote tekening, maar deze was 
nog maar voor de helft klaar.…..om beurten mochten de kinderen er iets bij 
tekenen: bomen, mensen, Zacheüs.  Aan het einde van het verhaal was de 
tekening compleet! Ook werd er samen gepraat over de betekenis van de 
verhalen en hoe we dat kunnen toepassen in ons dagelijks leven. Tot slot 
was er een knutselwerkje, maar voor de niet-knutselaars waren er spelletjes 
of bouwblokken. Niets moest, het ging vooral om aandacht en tijd voor elkaar.  
Het was een heel geslaagd eerste seizoen, de kinderen waren enthousiast en 
dat is genieten voor de leiding! Dus .. er komt er een volgend seizoen, wel in 
iets aangepaste vorm. De kinderen van groep 6 mogen nu naar Kids op 
Zolder, het leeftijdsverschil blijkt door verschil in interesses wat te groot te zijn én 
dominee Arie van der Maas en jeugdouderling Daniëlle Rijksen gaan de 
Kliederkerk af en toe met een bijdrage verrassen!  

 

• Kids op zolder groep 6 t/m 8, deze activiteit draait al een aantal seizoenen 
o.l.v. dominee Arie van der Maas; om met elkaar te praten over wat je bezig 
houdt en meer te weten te komen over God en de Bijbel.  
Komend seizoen zullen ook Daniëlle, Cor-Elli en Marinka leiding gaan geven 
aan deze activiteit. De opzet wordt hetzelfde als de Kliederkerk; op  
woensdagmiddag in het jeugdhonk. Eerst samen eten, daarna aan de slag 
met een Bijbelverhaal en de middag wordt creatief afgesloten.  

  

• 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. Tussen de gangen door staat een persoon 
centraal. Deze persoon is wisselend iemand uit het Oude Testament, het 
Nieuwe Testament of iemand uit de (Bijbelse) geschiedenis.  
De leiding geeft een introductie over deze persoon en met elkaar wordt de 
kennis over deze persoon gedeeld.  
Waar past deze persoon in de tijdlijn en wat is de mening over deze 
persoon? Dat wordt op een creatieve manier achterhaald.  
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 hebben ze regelmatig een uitje met elkaar. De ene keer is dat geloof 
verdiepend, de andere keer meer recreatief. 
 

We hopen de kinderen, tieners en jongeren weer te zien in het nieuwe seizoen, 
de leiding heeft  er zin in! 
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voor alle andere gemeenteleden …… 

Als de kerk straks gereed is, is het hoog tijd om deze ook weer te gaan gebruiken 

voor verdere doordeweekse bijeenkomsten van bezinning en ontmoeting. 

Iedereen is van harte welkom! 

 
‘Kwetsbaar mens-zijn’: sleutel tot goed leven. 
Kennismaking met de spiritualiteit van Jean Vanier. 
 

Jean Vanier (1928) is een Canadees katholiek filosoof en humanitair activist.  
Hij is de grondlegger van de internationale L’Arche beweging, een internationale 
organisatie die leefgemeenschappen opricht waar personen met een 
ontwikkelingsstoornis samenwonen met de personen die hen bijstaan.  
In de zestiger jaren van de vorige eeuw creëerde hij de eerste leefgemeenschap in 
Frankrijk waarna talrijk leefgemeenschappen overal ter wereld werden opgericht.  
 

Hij heeft een groot gedeelte van zijn leven in het teken gesteld van mensen die 
gemarginaliseerd zijn geworden door de samenleving. Hiervoor heeft hij veel 
erkenning gekregen en in 2015 ontving hij de vermaarde Templeton Prize voor zijn 
inzet. In zijn spiritualiteit, zijn leven en geloven, staan kwetsbaarheid en 
verbondenheid centraal:  
“De boodschap van het evangelie is eenvoudig. Het gaat over het geroepen zijn 
om vriend te worden van Jezus. Het gaat over verbondenheid met Jezus en met 
elkaar, over leven zoals Jezus, over liefhebben en geliefd worden.’ 
 

“Onze maatschappij schuwt zwakheid en verheerlijkt kracht. Door zwakheid te 
aanvaarden, kunnen we echter op een nieuwe wijze leren leven en groter 
medeleven, vertrouwen en begrip ontdekken. De erkenning dat iedereen meetelt, 
heeft buitengewone consequenties voor de manier waarop we leven en onze 
gemeenschappen opbouwen.” 
 

Tijdens een drietal avonden zullen we aan de hand van enkele video - fragmenten 
en het lezen en bespreken van een aantal teksten nader kennismaken met Jean 
Vanier en zijn spiritualiteit. Wie al meer wil weten: www.jean-vanier.org 
Iedereen is van harte welkom om aan deze avonden deel te nemen.  
Ook wanneer je twijfelt of het wat voor je is, kom dan gerust eens langs om 
vrijblijvend een avond te proberen. 
 

Locatie: Kerk, Langestraat 6 
Data: dinsdag 31 januari, dinsdag 28 februari en dinsdag 4 april,  
Aanvang: 19.30 uur 
Leiding (en voor meer informatie): Ds. Arie van der Maas 
 
 
 

http://www.jean-vanier.org/
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In Gesprek! 
 

Wat betekent het vandaag om jezelf Christen te noemen, wat wil je doorgeven, 
bijvoorbeeld bij vragen rondom de opvang van vluchtelingen, ver weg of heel 
dichtbij? Het afgelopen seizoen hebben we er uitgebreid over nagedacht. 
 

Het komende seizoen begint op 19 oktober met een avond waarbij ds. Dick Stap 
te gast is met als onderwerp: ‘Ethiek van het levenseinde’. 
De avond op 23 november staat onder leiding van ds. Max Staudt uit  
’s Heer Hendrikskinderen en heeft als thema: In den Beginne….  
Wat zeggen bijbel en wetenschap over het begin van alles? 
Op woensdag 25 januari is Maarten Luther onderwerp van lezing en gesprek.  

Waar komt het verschil tussen Katholiek en Protestant vandaan? 
Wat leert een monnik uit 1517 ons daarover? 

Ds. Max Staudt is deze avond opnieuw in Hoek. 
Een volgende, nog niet geplande avond zal gaan over de toekomst van de kerk,  
we gaan in gesprek met Leendert-Jan Parlevliet, theoloog, docent-onderzoeker 
aan de HZ. 
Verder is het de bedoeling om, na het bezoek aan de Moskee en de Synagoge in 
Middelburg wederom een uitstap te plannen met daarna een evaluatieavond 
samen met en onder leiding van onze eigen predikant, ds. Arie van der Maas. 
Het seizoen wordt net als afgelopen jaren aan het begin van de zomer afgesloten 
met een etentje bij Lecker & Gezellig….. 
 

Voor meer informatie: Corry Siersema (tel.0115-442074) of 
Cor-Elli de Bruijn (tel. 0115-617011) 

 
 
 
 
 
De kerk is elke zondagmorgen én elke dinsdagmiddag open…   

 

Open Kerk en Middaggebed, dinsdag vanaf 13.00 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. 
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Feest in de kerk! 

 

‘Het protestantisme bestaat 500 jaar.  
Veelkleurig, levendig en actueel; laten we dat vieren. 

Van 31 oktober 2016 tot 31 oktober 2017 wordt gevierd dat er 500 jaar geleden  
een vernieuwingsproces begon ....’ 

 

500 jaar protestantisme wordt gevierd, maar vooral is er aandacht voor de 
ontwikkeling en samenwerking tussen gelovigen door de jaren heen 
 
De start van de vieringen vindt plaats in Amsterdam op 31 oktober 2016, de finale 
op 31 oktober 2017 in de Dom (Utrecht). Tijdens het jubileumjaar houdt de 
Protestantse Kerk een estafette door alle Nederlandse provincies.  
Een kaars zal een jaar lang door alle provincies gaan, elke maand een andere 
provincie. De estafette heet 'Als een lopend vuur'. 
De provincie Zeeland is in augustus 2017 aan de beurt. 
De datum waarop de festiviteiten in Zeeland beginnen en in Hoek zullen 
plaatsvinden is zaterdag 5 augustus 2017.  
De ondertitel voor de festiviteiten in Zeeland is ‘LEVENSKUNST’ 
 

Aan het begin van de feestdag in Hoek zal de klok geluid worden op het moment 
dat de ‘reformatiekaars’ in Zeeland arriveert. Aan het eind van de ochtend vindt de 
officiële opening plaats, daarna is er uitleg over de (kerkelijke) geschiedenis van 
Zeeuws-Vlaanderen. Vervolgens is er aandacht voor de samenwerking zoals die 
nu is tussen de verschillende geloofsgemeenschappen. 
Heel de dag door zijn er o.a. exposities op verschillende plaatsen en is er een 
‘streekmarkt’. 
Aan het eind van de middag is er een muzikale afsluiting.   
 
 

Tijdens dit jaar van vieren geeft ds. Max Staudt op woensdag 25 januari 2017 
een lezing over Maarten Luther. 
Waar komt het verschil tussen Katholiek en Protestant vandaan? 
Wat leert een monnik uit 1517 ons daarover? 
Ds. Max Staudt  uit ’s Heer Hendrikskinderen vertaalt het werk van Maarten Luther 
en weet bovenstaand onderwerp op smakelijke en interessante manier over te 
brengen. Tijdens deze avond is er ook volop mogelijkheid tot gesprek. 
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Samenwerking 
In de vorige ‘Hoeksteen’ werd er al over geschreven:  samenwerking tussen de 
Gereformeerde Kerk (vrijgemaakt) en de Protestantse gemeente in Hoek.  
Tijdens de afgelopen jaren heeft deze samenwerking verder vorm gekregen en is 
er een intentieverklaring opgesteld. De beide kerkenraden hebben onderstaande 
intentieverklaring besproken en goedgekeurd in hun vergadering en voorgelegd 
aan de gemeentes, die hiermee instemmen. 
 

Intentieverklaring  
Protestantse Gemeente en Gereformeerde Kerk (vrijgemaakt) 

Als kerken in Hoek herkennen wij veel in elkaar. Beide kerken belijden hun geloof 
in God, de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Beide kerken staan in de 
protestantse en gereformeerde traditie. Beide kerken zijn ervan overtuigd dat 
Christus ons roept om waar mogelijk één te zijn. Om daar naar te streven willen 
we naar elkaar luisteren en elkaar helpen. 
 

Er zijn inhoudelijke verschillen tussen onze kerken en er zijn, voor sommigen 
pijnlijke, herinneringen aan perioden waarop wegen uiteen gingen. Over de 
verschillen en over inhoud en betekenis van christelijk geloven in onze tijd en 
situatie is meer gesprek nodig dan er tot nu toe is geweest. Tegelijk delen we het 
verlangen om het evangelie in de samenleving hoorbaar en zichtbaar te maken. 
We willen ons inzetten voor een gezonde en rechtvaardige samenleving. Dat doen 
we door op geestelijk en praktisch gebied onze bijdrage te leveren. Vanuit dat 
verlangen werken we waar dat mogelijk is samen. 
 

Deze samenwerking krijgt praktisch vorm in gezamenlijke gebedsmomenten en 
vieringen rondom kerst en pasen, waarvoor we uitdrukkelijk onze omgeving 
uitnodigen. 
Ook krijgt deze samenwerking vorm bij andere gelegenheden waar we samen 
naar buiten treden (denk aan de kerstmarkt, de Hoekse feesten en de pastorale 
zorg in Vremdieke) 
De beide diaconieën geven deze samenwerking waar mogelijk vorm. Zij zoeken 
hoe ze in de toekomst samen meer voor ons dorp kunnen betekenen. 
In de kerkdiensten krijgt deze samenwerking vorm doordat we beide met 
regelmaat bidden voor ons dorp. 
 

De kerkenraden beloven zich te blijven inspannen voor goede onderlinge 
contacten. 
Op dit moment kunnen wij geen uitspraak doen over de uiteindelijke vorm van 
samenwerking. Voor verdergaande samenwerking (bijvoorbeeld toelating van 
voorgangers of aanvaarding van leden) is meer gesprek en advies uit de bredere 
kerkorganisaties nodig. 
We vertrouwen op de leiding van de Heilige Geest en wij hopen en bidden dat Hij 
onze gesprekken en samenwerking zal zegenen, zodat het evangelie van Christus 
hoorbaar en zichtbaar gestalte krijgt in ons dorp. 
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Van de de kerkrentmeesters. 

De tijd van de kerkrentmeesters wordt op dit moment voor het grootste deel 
opgeslokt door de nieuwbouw van de kerk. 
We naderen zo langzamerhand het moment dat we het nieuwe kerkgebouw in 
gebruik kunnen gaan nemen. Voorlopig is de oplevering gepland voor de 3e week 
van november. 
Hierna kunnen we gaan inrichten en proefdraaien. Dit laatste is echt wel nodig om 
bij de in gebruik name dienst goed op de hoogte te zijn en vertrouwd met het 
nieuwe orgel, de geluidsinstallatie, de videowand, de keuken, enz. 
 
Rond half december hopen we dan de kerk officieel in gebruik te kunnen nemen. 
Tijdens een weekend willen we dan een officiële opening, een open huis voor 
belangstellenden en een feestelijke openingsdienst houden. 
De plannen moeten hiervoor nog verder worden uitgewerkt en ook de datum 
hiervoor is nu ook nog niet exact aan te geven. Er kan bij de nieuwbouw nog van 
alles mis gaan, waardoor de oplevering kan opschuiven. 
 

Voor het college van kerkrentmeesters wordt het dan ook weer een andere tijd.  
Na de ingebruikname moet het nieuwe gebouw worden geëxploiteerd en 
onderhouden. We verwachten de energie kosten laag te kunnen houden door een 
energie neutraal  gebouw. Onderhoudskosten voor de technische installaties 
komen daar echter voor terug. 
 

Op dit moment hebben de kerkrentmeesters een notitie in voorbereiding waarin 
het gaat over de toekomstige exploitatie van het nieuwe kerkgebouw.  
De belangrijkste zaken die we ter goedkeuring aan de kerkenraad moeten 
voorleggen zijn: 
- Wanneer verhuur en welke combinaties zijn toelaatbaar. 
- Verhuren we aan iedereen of verbinden we dat aan voorwaarden. 
- De huurprijs per ruimte. 
- Een borgsom per verhuur.  
- De huisregels. 
 

Catrien Mol is ook in het nieuwe gebouw contactpersoon voor het beheer en de 
verhuur, Ds. Raamshof 8, Hoek, tel. 0115-441397 / 06-50531597 

Jammer dat Kees van der Sluis wegens leeftijd heeft aangegeven dat hij zijn rol in 
het college van Kerkrentmeesters eind dit jaar wil beëindigen.  

We zijn blij dat wij het college van kerkrentmeester hebben kunnen aanvullen met 
twee jongere krachten, nl. Wim de Putter en Joris Vasse. De taken van beiden 
worden op dit moment nog nader afgestemd. Wim de Putter zal zich voornamelijk 
gaan bezighouden met de financiële zaken en Joris Vasse met gebouwbeheer en 
onderhoud. 

Ko Dieleman 
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20160901 Gebrandschilderde ramen. 
 

Nadat Bouwbedrijf Van der Linde het GlasBewerkingsbedrijfBrabant (GBB) had 
voorgesteld als leverancier voor de nieuwe gebrandschilderde ramen, heeft een 
afvaardiging van de  bouwcommissie samen met VDL in april GBB bezocht en zijn 
samen tot de conclusie gekomen dat dit een goede partij leek om mee in zee te 
gaan. 
Na het plaatsen van de opdracht is GBB gestart met het maken van het ontwerp 
en de selectie van de basis glaskleuren. Medio juli heeft de stuurgroep groen licht 
gegeven om de productie te starten op basis van dit ontwerp. Omdat er geen 
tekening van de oude ramen beschikbaar zijn, moet men werken aan de hand van 
de beschikbare foto’s die op  sommige plaatsen, door de tegenlicht opnames, 
maar weinig duidelijkheid verschaffen over de oorspronkelijke kleuren.  
Zowaar geen eenvoudige klus dus voor degene die de inkleuring moet maken. 
Inmiddels is men, na een vakantieperiode, druk doende met het snijden van de 
stukjes glas en zijn er ook al een aantal beschilderingen afgerond. 
Voordat het glas in het lood wordt gezet krijgen we nog een keer de kans om het 
resultaat te beoordelen. 
Als alles volgens plan verloopt, dan zullen de ramen, die ieder uit drie panelen 
bestaan, eind oktober gereed zijn voor montage. 
 

Jan Hollebek 
 
 
 
Collectebonnen zijn verkrijgbaar op kaarten van 20 x € 1,- = € 20,- per kaart,  
te bestellen via bankrekening nummer NL72 INGB 0000 697 997 t.n.v.  
Kerkrentmeesters Prot. gem. Hoek met vermelding “Collectebonnen”.  
Nadat de betaling is ontvangen worden de kaarten thuisbezorgd. 
 

Muziek in onze kerk. 
In onze kerk spelen om toerbeurt 4 organisten, Joke de Putter,  
Dominicus Jansen, Connie van Hermon en Akko de Feijter.  
Zij begeleiden alle soorten kerkdiensten op orgel en soms op piano.  
Per jaar zijn er diverse gelegenheden waarbij instrumentale combo’s, ENZK of 
koren medewerking verlenen. Zij doen dat vaak in samenwerking met onze 
organisten.   
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Geldwerving. 
 

Het jaar 2015 heeft in het teken gestaan van de herbouw van de kerk en de 
geldwerving hiervoor, naast de uitkering van de verzekeringsgelden. Er zijn heel 
veel verschillende acties opgezet om de geweldige opbrengst mogelijk te maken. 
Een overzicht van de meest bijzondere acties treft u onderstaand aan.  
Daarnaast zijn er via de bankrekeningnummers vele giften binnengekomen die 
hier niet allemaal vermeld kunnen worden. 
Op 5 januari 2016 bedroeg de opbrengst van de geldwerving € 109.347,33  
Alle gevers / donateurs, vrijwilligers en deelnemers die aan deze acties hun 
steentje hebben bijgedragen, zeggen wij heel hartelijk dank!!  
Zonder u en jou was een aantal activiteiten niet mogelijk geweest. 
 

 Op 3 mei 2016 is de overhandiging geweest van het geld voor de 
gebrandschilderde ramen, waarvoor  de Protestantse vrouwenvereniging 
Terneuzen het afgelopen jaar gespaard heeft.  
Uiteindelijk is het bedrag nog opgelopen tot € 600,--.  

 De actie "Kerkmenu", georganiseerd door Eetcafé de Molenhoek, heeft  
€ 110,-- opgebracht. 

 Verschillende bloemschikcursussen in Zaamslag hebben het totaal bedrag 
van € 1750,- opgebracht. 

 De crowdfunding van ABN AMRO voor de glas in lood ramen, heeft het 
bedrag van € 30.000,-- opgeleverd.  

 Woensdag 3 november 2015 hebben leerlingen van Basisschool 't Kompas 
een sponsorloop gehouden, waarvan de opbrengst bestemd was voor de 
nieuwe glas-in-lood ramen. Deze sponsorloop heeft € 300,-- opgeleverd.  

 Vrijdag 16 oktober hebben de gezamenlijke gemeenten van de 
Protestantse kerk een Benefiet Mosselmaaltijd georganiseerd in de 
Mozeskerk in Biezelinge. Meer dan 100 personen namen aan deze maaltijd 
deel. De netto opbrengst bedraagt € 2.000,-  

 In Wemeldinge is er een speelgoed-en kledingbeurs georganiseerd door de 
gezamenlijke kerken. De opbrengst hiervan: € 1.000,-   

 Ca. 50 lopers hebben op zaterdag 26 september onder prachtige 
weersomstandigheden de trim loop ‘Om d’n Oek’ volbracht.  
De opbrengst was na aftrek van kosten €176,50.  

 De opbrengst voor de glas in lood ramen bedroeg per 1 oktober 2015           
€ 3.005,-- 

 De opbrengst van de korenavond, georganiseerd door  de 
zendings/evangelisatiecommissie tijdens het dorpsfeest in Zaamslag, heeft 
het mooie bedrag opgeleverd van  € 1.152.29.  

 De Erf-fair die op 28 en 29 augustus 2015 onder mooie 
weersomstandigheden gehouden is, is een groot succes geworden.  
De opbrengst bedroeg € 21.300,= Een heel mooi bedrag dat een 
substantiële bijdrage is aan de herbouw.  
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 De dames van de koffie-creatief hebben met de verkoop van kaarten en 
andere spullen op diverse markten € 845,45 opgehaald.  

 De verkoop van wafels,  boeken en kleding tijdens d'Oekse Feesten op 
zaterdag 6 juni heeft een bedrag opgeleverd van € 1.001,60. De verkoop 
door de dames van de koffie-creatief heeft € 406,05 opgeleverd, dus een 
totaalbedrag van € 1.407,65.  

 De Benefiet Muziekavond op dinsdag 2 juni heeft de mooie opbrengst 
voortgebracht van € 2.951,60.  

 De Bierproeverij, gehouden op 30 mei jl., heeft het mooie bedrag 
opgeleverd van € 316,25. 

 Het pizza bakken vrijdag 8 mei op Camping 't Sluisje bracht € 368,40 op.  
 Op 26 april heeft de Hervormde gemeente van Bruinisse een deurcollecte 

gehouden voor de herbouw van de kerk te Hoek. Deze collecte heeft          
€ 721,53 opgebracht.  

 Het benefietconcert van muziekvereniging ENZK uit Hoek dat plaatsvond in 
het plaatselijke dorpshuis heeft € 1510,70 opgebracht. 

 Zondag 12 april 2015 is er door Kiony Herrebout € 360-- overhandigd;  
opgehaald met de verkoop van cakejes e.d. aan familie en vrienden. 

 Op zaterdag 21 maart was er in De Blide in Terneuzen verkoop van door 
Mattie de Schepper gemaakte bloemstukken. Dit bracht € 200,- op. 

 Zaterdagavond 21 maart was er in de St. Baafskerk een benefiet 
orgelconcert. De belangstelling viel wat tegen maar -de opbrengst was toch 
het mooie bedrag van  € 200,-. 

 Op woensdag 25 maart vond in het kerkcentrum een ‘Kerk - creatief op weg 
naar Pasen’ plaats De opbrengst was € 725,-. 

 Ook in Wemeldinge vond ‘Kerk – creatief’ plaats. De opbrengst was € 705,-. 
 Op vrijdag 13 maart hield het Christelijk Mannenkoor Zeeuws-Vlaanderen 

en het SOW koor Axel een benefietzangavond.  
Dit concert bracht € 1.600,00 op. 

 De verkoop van taartpunten op 4 maart, de informatieavond voor het dorp, 
heeft het mooie bedrag van € 167,00 opgeleverd. 

 De kledingbeurs van zaterdag 7 maart heeft € 139,10 opgebracht.  
 Tijdens de 3W-beurs in Terneuzen, hebben we, ondanks dat de publieke 

belangstelling wat tegenviel, toch een bedrag van € 121,50 opgehaald. 
 De zeer geslaagde actie van de kinderen om koekjes, cakejes, donuts enz. 

te bakken en te verkopen heeft het mooie voorlopige bedrag opgeleverd 
van € 273,50. Het bedrag is bestemd om o.a. nieuwe kandelaars te kopen 
voor de kaarsen van de kinderkring. 

 De benefietmaaltijd die vrijdag 6 februari 2015 gehouden is in het 
Dorpshuis heeft het prachtige bedrag opgebracht van € 3.149,-. 

 Het Benefietconcert in Boskoop, gehouden op 17 januari 2015, heeft het 
prachtige bedrag van € 1.632,70 opgebracht.    
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Diaconaat & ZWO 
(Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking) 

 
“Als je geen honderd mensen kunt helpen, help er dan eentje”  Moeder Teresa 

 
 

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 Protestantse Kerken 
in Nederland uit de kanaalzone. Onze diaconie heeft het Maatschappelijk Werk 
van een financieel potje voorzien t.b.v. schrijnende gevallen. 
Ons gemeentelid Mariëtta Harapetian, afkomstig uit Armenië heeft nog altijd 
kontakt met een gezin in Armenië. De diaconie ondersteunt dit gezin met een 
geldbijdrage en kleding. In januari 2016  is er een pakket verzonden en goed 
aangekomen. 
 

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 van 
onze kerk of die lid van een andere kerk zijn; hoe meer eters hoe meer vreugd! 
Dit jaar zijn we door het ontbreken van een eigen ruimte door de kerkbrand maar 
twee maal samengekomen in de zaal van de Gereformeerde Kerk (vrijgemaakt). 
In samenwerking met het kookteam willen we graag zodra we weer in het nieuwe 
kerkgebouw kunnen koken een eethoek organiseren.  
Hopelijk wordt dit een kerstmaaltijd. 
 

Alle alleenstaanden worden van harte uitgenodigd om aan de maaltijden deel te 
nemen. Opgave bij Catrien Mol, tel.0115-441397 of bij Cora Tollenaar , tel 0115-
441709. De kosten bedragen € 6,00, de avonden beginnen om 17.30 uur.  
Data worden in de zondagsbrief aangekondigd. 
Deze avonden worden georganiseerd door de samenwerkende Diaconieën van 
Protestantse gemeente en Gereformeerde Kerk (vrijgemaakt) 
 
 
Namens de diaconie en het kook-team, 
Nelly Mol-Francke 
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Verbonden met het Ujamaa Centre Pretoria in Zuid-Afrika 
 

Al zes jaar wordt het Ujamaa Centrum door de classis Zeeuws-Vlaanderen en dus 
ook door onze gemeente, via de ZWO, financieel gesteund. 
Sinds begin vorig jaar is Hanna Wapenaar door Kerk in Actie uitgezonden naar dit 
centrum. In de PZC stond toen vermeld:  Zeeuws Vlaamse steun krijgt een 
gezicht. Zelf schreef Hanna over de kennismaking met onze classis:  
‘Wat een warm welkom! Ik voel mij bevoorrecht om uitgezonden te worden vanuit 
zo’n actieve classis.’ 
 

Wat doet het Ujamaa Centrum? 
De bijbel speelt in Zuid-Afrika een belangrijke rol en daar wil het centrum op 
aansluiten, maar…  zoals Hanna het verwoord: ‘…… ik kan niet zeggen: de bijbel 
zegt….. Als ik de bijbel open doe …. zegt de bijbel niets.  
Alleen door uitleg krijgt de bijbel betekenis.’ 
Het Ujamaa wil heel duidelijk de bijbel als een bevrijdende boodschap,  
als ‘leven-gevend’ laten klinken, niet met een opgestoken vinger zoals veel te veel 
is gebeurd! 
 

Het centrum houdt zich bezig met 5 verschillende pijlers: 
Voor ons als o.a. financieel ondersteuner is Body Theology:  theologie van het lichaam 
de bekendste pijler. Dit programma houdt zich o.a. bezig met onderwerpen als 
seksualiteit, HIV/aids en geweld tegen vrouwen en kinderen.  
Hierbij hoort de Tamar Campagne waarbij het bijbelgedeelte over Tamar en haar 
schoonvader Juda uitgebreid aan de orde komt om misstanden op dit gebied bespreek 
baar te maken.  Zowel met vrouwen als met mannen. 
Bread Theology:  theologie van het brood; dit programma is gericht op de problemen 
rond werkloosheid, armoede en ongelijkheid. Bijbelse reflecties, over in dit geval 
economische issues. 
Earth Theology: theologie van de aarde; het centrum zoekt mogelijkheden om bijbelse 
dialogen te houden rondom thema's als klimaatsveranderingen, rentmeesterschap en 
omgaan met het milieu/natuur.  
People's Theology: theologie van de mens. In Zuid Afrika komen er elke dag nieuwe 
kerken, gemeenschappen, geloofsgroepen bij.  
Het Ujamaa centrum wil met deze groepen de bijbel lezen en herlezen om de 
bijbel opnieuw te verstaan maar ook om de bijbel 'te redden' daar waar de bijbel gebruikt 
wordt om onderdrukking te rechtvaardigen.  
Vijfde en laatste pijler is Public Theology: Publieke theologie, dit programma wil 
gemeenschappen helpen door de brug te zijn tussen kerk en politiek.  
Het Ujamaa centrum heeft bijvoorbeeld bij het onderwerp van vreemdelingenhaat de 
raad van kerken uitgedaagd om gelijk op de actuele situatie te reageren:  
je moet een kant kiezen!  
Je kunt niet toekijken, dan laat je ongerechtigheid toe en kies je eigenlijk voor de 
onderdrukker.  

Als ZWO hopen we dit centrum voorlopig nog te kunnen blijven steunen met geld 
maar ook in onze contacten met Hanna Wapenaar. Wij vragen u of u in uw 
gebeden aandacht wilt geven aan het werk van Hanna en het Ujamaa centrum. 
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Hanna komt weer naar Nederland! 
Van 8 t/m 22 januari komt Hanna voor een werkbezoek naar Nederland. 
Er zijn vele mogelijkheden om haar te ontmoeten en te horen over haar werk in het 
Ujamaa centrum en de Universiteit van Kwazulu Natal waar het centrum onderdeel 
van uitmaakt.  Zij werkt daar als theoloog o.a. in het project ‘Contextuele 
Theologie’  
Hoe haar programma er in januari precies uit zal zien is op dit moment nog niet 
bekent, maar ze zal verschillende plaatsen in Zeeuws-Vlaanderen bezoeken.  
U bent van harte welkom! 
Voor meer informatie: Joke de Putter, tel. 0115-441302 
 

 
En verder….    
 
Kerk in Actie heeft een nieuw initiatief: Kids in Actie 
Duif Rainbow, de mascotte van Kids in Actie, nodigt kinderen (in samenwerking 
met Kind op Zondag) in Nederland uit samen met ouders, opa’s en oma’s, iets te 
betekenen voor kinderen ver weg. Net als de duif die de ark van Noach uitvloog op 
zoek naar een teken van hoop, zo vliegt Rainbow uit, de wereld over.  
Ze komt terug met prachtige verhalen uit alle windstreken. 
Gerrit Westerveld, opa van twaalf kleinkinderen “Het gesprek aangaan over hoe 
kinderen in andere landen leven en samen bedenken wat we voor hen kunnen 
betekenen, vind ik prettig. Het is mooi om de kinderen via Rainbow te laten 
beleven hoe waardevol het is om te delen met anderen.” 
Rainbow staat er niet alleen voor. Ze krijgt hulp van Oma Duif, Elly Zuiderveld. 
“Rainbow heeft prachtige verhalen van over de hele wereld. Ik ga haar helpen die 
verhalen aan kinderen hier te vertellen.”  
 

Duif Rainbow komt binnenkort ook naar Hoek en zal vaak te horen en te zien zijn 
bij de kinderkring. In februari gaan we met de kinderen van de Kinderkring en de 
Kliederkerk naar het theater in Middelburg voor het Kids in Actie concert van oma 
Duif. We gaan heel veel samen zingen, het wordt vast hartstikke leuk. 
 

Op woensdag 5 oktober, tijdens de regionale ZWO avond zal er ook aandacht 
zijn voor dit nieuwe initiatief van Kerk in Actie 
 

 
Op zondag 30 oktober vieren we de najaarszendingszondag, deze feestelijke 
eredienst wordt voorbereid met de (gast) predikant en een aantal gemeenteleden. 
Tijdens de 40-dagentijd (maart/april), tijd voor Pasen, tijd van bezinning,  wordt er 
door de werkgroep volop meegewerkt aan de erediensten met aandacht voor 
mensen dichtbij en veraf die in moeilijke situaties verkeren.  
Tijdens deze periode wordt ook de Wereldmaaltijd gehouden waar ook u en jij 
weer van harte welkom bent! 
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Graag willen we het volgende 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, 
de ZWO 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Franciscus 
 

Een kleine jongen kwam in de vakantie  
met zijn moeder langs een grote kathedraal. 
Hij keek omhoog en zei: ‘Kijk mama die grote ramen  
zijn toch heel erg vies, die zien er echt niet zo mooi uit!’ 
Waarop de moeder hem meenam naar binnen.  
Daar waren de ramen die er van buiten grijs en vies uitzagen  
opeens stralend licht in de prachtigste kleuren. 
Het jongetje was verbaasd en keek zijn ogen uit.  
Boven het altaar was een bijzonder mooi raam met veel figuren.  
Door één figuur scheen net de zon, zodat die helder stralend oplichtte. 
‘Mama, wie is dat?’ wilde de jongen weten. 
Z’n moeder antwoordde: ‘Dat is Francisus, die veel van dieren hield’.  
 
Op vier oktober vroeg de leerkracht op school aan haar leerlingen:  
‘Het is vandaag dierendag. De dag van Fransicus.  
Wie kan mij zeggen wie Franciscus was?’ 
Grote stilte in de klas.  
Alleen de kleine jongen stak zijn vinger op en zei:  
‘Ik weet het juf. Dat is een mens waar de zon doorheen scheen.’ 
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Gemeenteleden in een bijzondere situatie 
 
Sinds eind 2015 is er in de Braakman een Asiel Zoekers Centrum gevestigd. 
Al vanaf het eerste begin kwamen er vluchtelingen bij ons in de kerk, net zoals in andere 
kerken in Hoek, Terneuzen, Zaamslag enz. 
Gesteund door gemeenteleden en (gast) voorgangers o.a. door het zorgen voor vervoer 
of het vertalen van een deel van de dienst konden zij voor zover mogelijk deelnemen aan 
de diensten. De taal bleek een grote barrière, maar met ‘handen en voeten’ kom je een 
heel eind. In de loop van de tijd is er gezorgd dat er na elke dienst koffie en thee was om 
elkaar te ontmoeten en zo een beetje beter te leren kennen. 
Er zijn mooie contacten ontstaan. 
Een aantal van hen, 6 volwassenen en 4 kinderen zijn tijdens de dienst van zondag 
20 maart gedoopt. Een bijzonder indrukwekkende dienst die we als gemeente niet snel 
zullen vergeten. Aansluitend hebben we deze bijzondere dag met elkaar gevierd in het 
Dorpshuis met een Wereldlunch. 

 
Hoe is het om te moeten vluchten voor geweld, onderdrukking, angst en ergens 
anders op de wereld terecht te komen…. 
 
In mijn thuisland werkte ik drie halve dagen als lerares en schoolde ik bij op de 
universiteit op het gebied van lichamelijke opvoeding. Mijn partner werkte op de 
universiteit en studeerde daarnaast ook nog. Eén van onze kinderen ging al naar 
school, ons andere kind was nog te jong om naar school te gaan en was 
regelmatig bij oma. Kinderen gaan bij ons ongeveer vanaf 7 jaar naar school. 
Een kerkgebouw was er bij ons niet, veel te gevaarlijk, bekeren van Moslim naar 
Christen is strafbaar. Politie en inlichtingen diensten houden dit in de gaten. 
We kwamen met anderen bij elkaar in een huis om samen uit de bijbel te lezen. 
De man die daar woonde had een bijbel en wij schreven stukken uit de bijbel over. 
Internet heeft een filter voor bijbel-websites zodat die niet gelezen kunnen worden. 
Ook gingen we samen wandelen en konden dan praten over ons geloof. 
Op een dag is deze man gearresteerd. Wij waren die dag wat later, omdat we op 
bezoek geweest waren in het ziekenhuis. Toen we aankwamen bij het huis zagen 
we politie. Wij voelen het als de hand van God dat we niet opgepakt zijn.  
Diezelfde avond zijn we naar een andere stad, naar familie gegaan. We hoopten 
daarna terug te kunnen naar huis, maar dit is niet gebeurd. 
Mijn zieke vader en moeder zijn gearresteerd en 2 dagen vastgehouden, de politie 
wilde er zo achter komen waar wij gebleven waren. Ook de vader van mijn partner 
is opgepakt. Zij zijn allemaal moslim. In mijn thuisland kun je niemand vertrouwen. 
Zelfs sommigen van eigen familie niet, waarschijnlijk is het via de kinderen ontdekt 
dat wij de bijbel lazen.  
Wij kregen het bericht: ‘kom niet terug’ 
Samen met anderen zijn we via de bergen ons land uit gesmokkeld. Het was heel 
spannend. Soms mochten we geen geluid maken, geen telefoons, iedereen moest 
stil zijn. Bang waren we dat we bij de grensovergang gearresteerd zouden worden 
door de grenspolitie. 
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Daarna zijn we met de bus naar de hoofdstad gegaan en verder naar de kust. 
Daar moesten we verder via de zee. Onze boot was lek, daarom moesten we 
terug. We sliepen in puin van woningen, het was koud, gelukkig lagen er dekens 
die we konden gebruiken. De politie nam geld van ons aan, we moesten wachten, 
wachten, wachten totdat we een tweede keer de zee op konden. Meer dan vier 
dagen hebben we op zee doorgebracht met 70 mensen op een bootje. 
Bij aankomst  kregen we eten, drinken en dekens daarna werd de situatie iets 
beter. 
Waarom wilden jullie naar Nederland? 
Bij aankomst in Europa riep de politie in verschillende landen alleen maar: 
´Go, go go (weg, weg, weg)!’ Eigenlijk wilden we naar Engeland want daar woont 
familie, maar we waren ziek en ons geld was op en in Nederland waren de 
mensen vriendelijk tegen ons. 
Op de Braakman is het goed, maar ook hier zijn we soms bang. Ons thuisland 
stuurt mannen om mensen te identificeren. Voor Arabisch-Islamitisch- 
extremistische elementen zijn we bang. Het is een bijgeloof in de Islam dat 
moslims die de Islam verlaten afvalligen zijn en hun straf de dood is. 
Het moeilijkste in Nederland is om te leven zo ver weg van onze familie. 
Hoe kwamen jullie in de kerk terecht? 
Iemand op de Braakman vertelde over de kerken in Hoek.  
Op 24 december voelden we ons voor het eerst in een veilig huis. 
Als we kunnen zeggen dat we Christen zijn voelen we ons trots. 
Het belangrijkste voor ons is dat we hier samen thuis zijn, we voelen het alsof God 
het zo heeft gewild. 
Wat zijn jullie dromen voor de toekomst? 
Rustig leven, weg van geweld, ver weg van pesterijen en bijgeloof. 
(eigenlijk net als iedereen: leven in vrede) 
Ik hoop dat we op een goede manier mogen leven zoals Christus het heeft 
bedoeld. 
 
Heel veel vluchtelingen zijn inmiddels weer verhuisd naar andere AZC’s of hebben  een 
huis toegewezen gekregen. Het AZC in de Braakman is op dit moment bijna leeg en er 
komen ook (bijna) geen vluchtelingen meer bij ons in de kerk.  
We weten niet of dat binnenkort zal veranderen.  
Het is een bijzondere tijd geweest met deze gasten in ons midden. 
Afscheid  nemen was dan ook niet altijd even makkelijk…… 
We hopen en bidden voor een goede toekomst. 
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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. 
Tot voor enige tijd geleden werd gewerkt met een wijkindeling waarbij iedere wijk  
een “eigen ouderling” had. Dit is met een kleiner wordende kerkenraad niet langer 
vol te houden. Daarvoor in de plaats vormen de ouderlingen 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, Terneuzen, Overig. 
 

Ada Dieleman (ouderling) 0115-441444  adadieleman@zeelandnet.nl 

Marijkestraat, Julianastraat, Binnendijk nr. 16 en 20, Spanjaardweg, Biervliet, Oostburg, 
Koewacht, Sluiskil 
 

Franny van Driel (diaken) 0115-441652  gerardvandriel@hetnet.nl 
Margrietstraat, Irenestraat, Bernhardstraat, Beatrixstraat. 
 

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 
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 
 

Vacant 
Rozenlaan,  Kreeksingel  
 

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 56, 66, 74, 78, 82, 84, 92, 96, 102, 108 
 

Adrie Francke   0115-442461  amfrancke@zeelandnet.nl 
Gerberalaan 42, 44, 46, 48, 50.  
Verzorgingshuis Vremdieke (samen met Riet van Hoorn) 
 

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

 

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
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Kees de Jonge   0115-441586  cdejongecambier@zeelandnet.nl 

Clivialaan, Gerberalaan (excl. seniorenwoningen), Korenbloemstraat, Begoniastraat, 
Azaleastraat, Narcissenlaan, Fresiaplein, Tulpstraat, Crocusstraat 
 

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

Anneke van der Sluis 0115-402484  c.vandersluis@edpnet.nl 
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. 
Tijdens de maandelijkse kerkdienst is er een voorganger uit één van de kerken. 
Naast deze maandelijkse dienst wordt er ook een Kerstviering verzorgd waarin 
voorgangers van de drie kerkgemeenschappen voorgaan. 
Verder wordt er samengewerkt voor de maandopening, de zangavond en is er 
regelmatig ’s morgens een ‘koffiegesprek’ verzorgt door een predikant of ander 
pastoraal werker in samenwerking met een vrijwilliger. 
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) en Femke de Maat (Vremdieke) 
  

mailto:cdejongecambier@zeelandnet.nl
mailto:cjdeputter@zeelandnet.nl
mailto:c.vandersluis@edpnet.nl
mailto:corry.hollebek@outlook.com
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CONTACTADRESSEN 
 

Kerkelijkbureau / Scribaat / Ledenadministratie 
Mw. Marinka Mahu-Maas, Julianastraat 20, 4542 BB tel. 0115-441203  
e-mail: 3xm@zeelandnet.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, Kudepolderstraat 15, 4542AL Hoek  
     tel. 0115-720671   e-mail: kavl@zeelandnet.nl 
 

Ouderling-kerkrentmeesters: 
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: j.hollebek@hetnet.nl 

 

Kerkrentmeesters: 
Kees Biesheuvel, Leen Dieleman, Wim de Putter,  
Kees van der Sluis (tot 1-1-2017), Kees van Tatenhove, Joris Vasse 

 

Kosters: Mw. Mattie de Schepper, Willemstraat 15, 4542 BE  Hoek,  
tel. 0115-442224 
Dhr. Ko Dees, St. Hubrechtstraat 1, 4542 AM Hoek, tel. 0115-441241 
Dhr. Piet Feleus, Kreeksingel 22, 4542 BP Hoek, tel. 0115-441749 

mailto:3xm@zeelandnet.nl
mailto:apvdmaas@zeelandnet.n
mailto:siersema@zeelandnet.nl
mailto:danejansen@hotmail.com
mailto:adadieleman@zeelandnet.nl
mailto:nmol@live.nl
mailto:j.hollebek@hetnet.nl
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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

