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‘Aan tafel!’ 
Van de Maaltijd van de Heer 
naar de tafel van verbinding
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Voor ieder van ons een plaats aan de tafel 
Uit: Liedboek, Zingen en bidden in huis en kerk, lied 388 

 
 

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. 
 

Refrein: 
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! 
 

Voor ieder van ons een plaats aan de tafel, 
voor iedere vrouw, voor iedere man. 

Niet minder of meer, de een of de ander: 
het delen van macht is deel van ons plan. 

 
Voor jong en voor oud een plaats aan de tafel, 

want iedere stem geeft klank aan het koor. 
Een hand zoekt een hand, de jongste de oudste; 

ze vinden elkaar en niemand gaat voor. 
 

Voor ieder van ons een plaats aan de tafel, 
beschadigd of gaaf, rechtvaardig of slecht, 

en ondanks de pijn: een plaats van vergeving, 
genadig begin van goddelijk recht. 

 
Voor ieder van ons een plaats aan de tafel, 
van eerbied vervuld, van angsten bevrijd, 

een plaats om te zijn, een plaats om te worden 
getuige van Hem, een levend bewijs. 

 
Refrein: 

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 
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Voorwoord 
Vanuit de kerkenraad 

 

‘Aan tafel!’  

Dat is het jaarthema wat ons wordt aangereikt 
vanuit de Protestantse Kerk in Nederland. 

In de Bijbel - maar ook in de kerk - wordt vaak samen gegeten. Gasten worden 
ruimhartig genodigd, want samen eten schept verbondenheid. Het voedt niet 
alleen het lichaam, maar ook de ziel. Want terwijl je met elkaar in gesprek bent, ga 
je elkaar met andere oren horen en met andere ogen zien. 

Op de startzondag is er meerdere keren gegeten en aan tafel gezeten met elkaar. 
Er ontstonden mooie gesprekken. 
 

De belangrijkste maaltijd in de Bijbel is de Maaltijd van de Heer. Wie aan het 
avondmaal deelneemt, gaat aan tafel bij Jezus Christus. Telkens wanneer wij als 
gemeente de Maaltijd vieren, gedenken wij Jezus’ leven en dood door brood en 
wijn te ontvangen als zijn lichaam en bloed. Het maakt je tot een ander mens.  
Bij Christus aan tafel is overvloed. De genade die je daar 
ontvangt is genoeg om van te leven en om van uit te delen. 
Vanaf die tafel, waaraan we namens Christus ook anderen 
nodigen, bewegen we de wereld in om genade handen en 
voeten te geven. 
 

Aan de (vergader) tafel verandert er ook wat.  
Mensen gaan, mensen komen. De termijn van onze voorzitter, 
Henk Siersema is voorbij. Dank voor de afgelopen 12 jaar! 
 
Als nieuwe voorzitter hoop ik op een vruchtbare samenwerking 
met u en de kerkenraad. Dat we elkaar vaak (aan tafel) mogen 
ontmoeten! 
 

Maak dat we delen van onze overvloed 
en van ons enthousiasme 
zodat ook anderen gevoed mogen worden 
en geïnspireerd hun weg mogen vervolgen 

 
Namens de kerkenraad, Ada Dieleman / voorzitter 
 
Bij de overdracht van het voorzitterschap is niet de hamer overhandigd, maar is er een band bij de 
nieuwe voorzitter omgedaan, als symbool van de band die ons als gemeente samenbindt.  
Op deze band is het logo van de Protestantse Kerk in Nederland en zijn de kleuren van de regenboog 
geborduurd. De kleuren symboliseren dat iedereen welkom is, van jong tot oud, van alle gezindten, van 
alle geaardheden. Het brengt tot uitdrukking hoe we met elkaar om wensen te gaan. 
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In Gesprek … 
 

Henk Siersema nam tijdens de 
Startdienst, zondag 18 september 2022, 
na 12 jaar afscheid als voorzitter van de 
kerkenraad. Zijn kleinzoon Mats Elve is 
na de zomer gestart in de brugklas en 
nam daarmee afscheid van de 
kinderkring.  
 
Geloof beleven ze, alleen al vanwege 
hun leeftijdsverschil, op een heel andere 
manier. Maar hoe dan? Dat ontdekken 
we aan de hand van een interessant 
vraaggesprek tussen opa en kleinzoon… 
 
 

Om er even in te komen, wat vinden jullie het mooiste Bijbelverhaal? 
Mats: “David en Goliath, omdat je hierdoor leert dat het eigenlijk niet uitmaakt wie 
je bent of hoe sterk je bent. Dit verhaal geeft mij zelfvertrouwen.”  
Henk: “Dat vind ik mooi om te horen. Mijn mooiste verhaal is dat van de verloren 
zoon. Ik heb het zelf niet meegemaakt hoor, maar in dit verhaal staat vergeving 
centraal. God, je vader is een station waar je altijd terecht kunt. Voor iedereen is er 
vergeving voor wat je verkeerd hebt gedaan. Dat vind ik een mooie boodschap.” 
 
Henk: “Zeg Mats, jij zit nu al een poosje in deze kerk. Je had natuurlijk 
kinderkring, maar nu blijf je een hele dienst in de kerk. Ik vraag me af of de 
kerk soms niet te hoog gegrepen is voor kinderen. Vind jij dat er dingen 
anders moeten voor kinderen?”  
“De verhalen van de kinderkring ken ik nu inderdaad wel, ik zou ook wel eens iets 
anders willen horen. Het lijkt mij leuk als er tijdens een kerkdienst wat meer een 
gesprek is. Dus dat je niet de hele tijd naar de dominee hoeft te luisteren, maar dat 
er een actueel onderwerp wordt besproken, waar je als mensen in de kerk op mag 
reageren. Dat zou het voor mij echt leuker maken.” 
 
Mats: “Opa, geloof jij dat er ook kwaad -zeg maar, de duivel- bestaat?” 
“Ja, dat geloof ik. Ik ben er zelfs van overtuigd. Er zijn echt in en in slechte 
mensen. Dat vind ik bijvoorbeeld van Poetin of Taghi. Dat voelt slecht, mensen die 
A zeggen en B doen. Maar gelukkig zit er in heel veel mensen ook heel veel 
goeds. Mensen die iets over hebben voor elkaar en mensen die goed doen voor 
anderen. Dat vind ik goddelijk, dat is liefde. Daar hoef je niet eens persé gelovig 
voor te zijn. De kerk maakt geloof soms ook ingewikkeld hoor, kijk maar naar  
alle oorlogen. Maar ik zie het als mijn wekelijkse rustpunt. Een mooie plek om het 
er met elkaar over te hebben.” 
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“Hé opa, als je een kracht die Jezus had mocht kiezen om zelf te gebruiken, 
welke zou dat zijn?” 
“Poeh, daar kan ik me echt niet mee vergelijken.”   
“Maar je moét kiezen!”  
“Als ik moet kiezen, dan zou ik ook wel eens een heel ziek iemand  
beter willen maken.”  
“Ja, dat is mooi! Ik zou graag gedachten kunnen lezen. Ik vind dat verhaal 
bijzonder van die man die stemmen in zijn hoofd had. Jezus zei toen tegen die 
stemmen, ‘ga weg en ga de varkens lastig vallen’. Dat lijkt me mooi.  
Zo kan je iemand die ergens mee zit, helpen om zijn problemen op te lossen.” 
 
 “Nog zo’n vraag opa. Als je één ding aan God mocht vragen,  
welke vraag zou je dan stellen?” 
“Tsja, ik denk vooral dat God ín mensen is, 
niemand heeft God namelijk ooit gezien. 
Maar ik hoop dat God er is voor mensen die 
het erg moeilijk hebben of die erg ziek zijn. 
Daar bid ik ook voor, dus dat vraag ik aan 
God.”  
Mats: “Ik zou wel willen weten welke 
toekomst ik krijg. Geloven heet niet voor niets 
geloven. Anders zou het wel zeker weten 
zijn. Ik heb dus best wat vragen en twijfels.  
Maar we hebben ons leven toch van God 
gekregen? Ik denk dus dat hij wel weet hoe 
het zal verlopen.” 
 
“Heb jij eigenlijk al een idee wat je in de 
toekomst wil doen, Mats?” 
“Ik zou later graag een eigen zaak beginnen. 
Mijn eigen ideeën ergens instoppen en dan 
zien wat je uiteindelijk bereikt. Ik denk aan 
een Around the World restaurant.  
Een restaurant waar je lekkere dingen kan 
eten van over de hele wereld.”  
Henk: “Wat leuk, zoiets bestaat in Rotterdam. 
Dat is een heel groot restaurant. Zullen we 
daar tijdens ons jaarlijkse opa-kleinzoon uitje 
eens een kijkje gaan nemen?”  
Mats zijn ogen worden al groot bij het idee: “Ja, leuk!!”  
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Pastoraat van de toekomst. 
 
De vergrijzing neemt sterk toe. 
De druk op de gezondheidszorg neemt toe. 
Minder inzet van zorgpersoneel. 
Slimme technologie wordt ingezet voor de zorg. 
Sensoren meten welke zorg nodig is. 
Kunstmatige intelligentie maakt veel mogelijk. 
Een somber beeld als het gaat om aandacht, een luisterend oor, om 
eenzaamheid. 
Om het maar niet te hebben over iemand die met je bidt of een lied met je zingt. 
Hier ligt een uitdaging voor de (kleiner) wordende kerk. 
Op kleine schaal aandacht blijven geven aan elkaar. Een luisterend oor bieden. 
Oog hebben voor mensen, ook voor hen die niet direct tot de kerk behoren. 
Elkaar blijven aankijken. Geen sensor, maar een menselijk oog. 
Elkaar blijven herinneren aan de God van Israël die mensen ziet, ook als ze zich 
verstopt hebben, of verstoken zijn van menselijke aandacht en hulp. 

 
Gemeentepastoraat:  
zorg voor elkaar, met aandacht voor het geloofsleven. 

 
(vrij naar een artikel uit het ouderlingenblad, van Theo Pleizier) 

 
 
 

 
Verzorgingshuis Vremdieke 
Onze predikant is regelmatig op bezoek in Vremdieke. Elke eerste dinsdag van de 
maand komen we samen voor de maandopening. Om 14.30 uur is er koffie en 
tegen 15.00 uur zijn we allemaal in de zaal en beginnen we.  
Iedereen is van harte welkom om te komen zingen, luisteren en bidden.  
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Pastoraat-wijkindeling. 
Predikant en ouderlingen vormen samen met een (voormalig) diaken en ouderling 
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, 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)     0032-487286884  saskia.ketelaar@scarlet.be 

 
Addie de Bree (ouderling)  06-40196673   adebree@zeelandnet.nl 

Burg. H. Wolferthof, Rozenlaan, Terneuzen, overig 

 
Ada Dieleman (ouderling/voorzitter) 06-10629899   adadieleman@zeelandnet.nl 

Kreeksingel,  Julianastraat, Tramstraat, Binnendijk (gedeeltelijk)  Omloop, Windlustlaan, 
Lovenpolderstraat, Lovenweg, Noorddijk, Biervliet, Oostburg, Koewacht, Sluiskil 

 
Franny van Driel    0115-441652   gerardvandriel@hetnet.nl 

Irenestraat, Bernhardstraat, Beatrixstraat, Marijkestraat, Begoniastraat,  
Crocusstraat, Hendrikstraat, Wilhelminastraat, Tulpstraat, Gerberalaan 
 
Corry Siersema (ouderling) 06-36340405   casiersema@outlook.com 

Irisstraat, Gladiolenlaan, Ds. Raamshof 

 
Elly Tollenaar     0115-612914   ftollena@kpnmail.nl 

Azaleastraat, Fresiaplein, Clivialaan, Narcissenlaan, Korenbloemstraat,  
Langeweg, Seydlitzweg, Sluispolderdijk, Zevenaardijk, Oude Bontepolderstraat 

 
Overige contactpersonen: 
 

Corrie de Putter    0115-441421   cjanna@live.nl 

Molendijk 

 
Riet van Hoorn    0115-441959   ldvhoorn@hetnet.nl 

Irisstraat “Lovendieke”,  Jasmijnlaan, Oud Vlissingen,  
Noordstraat, Seringenlaan, Lijsterbesstraat 

 
Rieneke Dieleman   0115-441630   leendiele@zeelandnet.nl 

Irisstraat (duplexwoningen) , Keijzerstraat, Willemstraat 
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Adrie Francke    0115-442461   amfrancke@zeelandnet.nl 

Verzorgingshuis Vremdieke (samen met Riet van Hoorn) 

 
Willy Dekker    0115-441880   fwdekker@zeelandnet.nl 

Mauritsfort, Zandplaatweg (gedeeltelijk), Langestraat zuid 

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

Hasjesstraat, Zandplaatweg (gedeeltelijk), Kreekweg,  
Gruttolaan, Lozeschorweg, Middenweg, Koudepolderstraat 

 
Lyda van Hermon   0115-442298 

Langestraat noord, St. Hubrechtstraat,  
Dr. Leenhoutstraat, Molendreef, Nieuwstraat 

 
Finie Herrebout    0115-442860   defien@zeelandnet.nl 

Binnendijk (gedeeltelijk),  Altenastraat,  
Knol, Wulpenbek, Philippine. 

 
 
 

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) 

 

Na de dienst is het koffiedrinken in de ontmoetingsruimte, met mooi weer  
in de tuin. Wilt u meehelpen? Graag! U kunt hiervoor contact opnemen met  
Karina Wolfert, tel. 06-20049295, e-mail kwolfertvanleenen@gmail.com.  
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 

mailto:kwolfertvanleenen@gmail.com
mailto:ftollena@kpnmail.nl
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Aan tafel!  
 

Kom erbij, schuif aan, doe mee! 
Een jaar lang is het jaarthema van de landelijke 
kerk: “Aan tafel!”. Veel gemeenten gaan aan de 
slag met het begrip maaltijd. Niet voor niets wordt 
in de bijbel vaak gegeten en is de maaltijd een 
belangrijk symbool. 
Misschien heeft de landelijke kerk dat wel 
afgekeken van onze gemeente, want in Hoek is 
de keuken letterlijk het centrum van ons nieuwe 
kerkgebouw.   
‘In Hoek draait alles om eten!’ werd mij al gezegd. 
Dat heb ik ook al vaak mogen proeven.  

We mogen dus gewoon een jaar lang gewoon onszelf zijn. Aan tafel! 
 
Met wie zit je aan tafel? 
Het is niet vanzelfsprekend dat mensen met elkaar aan tafel gaan! Het verschil in 
sociale klasse of geloof maakt dat vaak onmogelijk. Op grote boerderijen zat 
vroeger de boer met zijn gezin in de mooie kamer aan tafel, maar het personeel 
moest apart in de keuken eten. In het leger hadden de officieren tot 1995 hun 
eigen keuken. Rang en stand kan zorgen voor verschillende tafels. 
Ook in onze tijd kun je je afvragen of mensen wel met elkaar aan tafel willen zitten. 
Waar kunnen de mensen, die van de voedselbank afhankelijk zijn volwaardig 
aanschuiven? En andersom: wie gaat er wel eens eten bij mensen die van de 
voedselbank afhankelijk zijn? Zo is er nog altijd ongemerkt een gescheiden tafel. 
Je komt elkaar niet meer tegen. 
In de tijd van Jezus leefden de Farizeeën in hun eigen sociale bubbel. Ze deelden 
geen maaltijd met mensen die niet leefden zoals zij. Samen eten met iemand 
betekent namelijk: aanvaarding van de ander. Je bent met elkaar verbonden als 
was je familie. Dat kan toch niet met iemand die een zondig leven leidt?!  
Jezus is anders, want Hij eet met iedereen. Hij eet met Farizeeën maar ook met 
corrupte ambtenaren zoals Zacheüs. Hij eet met prostituées en tollenaars, zieken 
en welgestelden. Zelfs met Judas, die hem zou verraden, deelde Hij de tafel. 
Met wie delen wij onze tafel?  
Dat is een actuele vraag in onze tijd waarin de samenleving zo vaak gepolariseerd 
is in een ‘wij’ tegenover ‘zij’. Met wie zitten wij aan tafel of met wie drinken wij 
koffie? Als een kerkgemeente aanschuift bij elkaar aan tafel dan betekent dat een 
kleine revolutie. Jij hoort erbij! Ik heb jou gezien en je mag er zijn. Hier is er plaats 
voor iedereen aan tafel. Zo zijn onze manieren. 
 
Bijbelse maaltijden 
Twee maaltijden zijn bijzonder in de bijbel: de Sedermaaltijd en het Avondmaal. 
Het Joodse Paasfeest begint met de Sedermaaltijd waarbij de bevrijding uit Egypte 
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wordt herdacht. Het is die maaltijd die Jezus viert als Hij de instellingswoorden 
voor het Avondmaal uitspreekt. Hoe bijzonder is dat.  
Jezus viert Pasen, Hij viert de bevrijding! Als je dit beseft dan verdwijnt de zwaarte 
van het Avondmaal, want het is juist een feest van bevrijding!  
We mogen ons bevrijd weten van alles wat ons vast houdt. We mogen leven! 
 
Emmaüs 
We zijn begonnen aan een nieuw kerkelijk 
seizoen waarbij de tafel centraal zal staan. 
Het verhaal van de Emmaüsgangers heeft 
alles in zich wat een kerkelijke activiteit zou 
moeten hebben. Alle aspecten van een 
fijne gemeente komen er in terug.  
Op de eerste plaats wordt er gedeeld met 
elkaar. Samen zijn ze onderweg en er 
wordt gesproken over verdriet, want Jezus 
is er niet meer. Dat verdriet en die 
verwarring wordt gedeeld in verhalen.  
Zo mogen wij als kerk een plaats zijn waar je je verhaal kwijt kunt. Het verdriet 
mag gezien worden en letterlijk ook een plaats krijgen in onze levensboom.  
De kerk heeft een tafel waar je je verhaal kwijt kan. Zonder een oordeel uit te 
spreken, zonder verborgen boodschap, maar gewoon delen wat ons bezighoudt. 
Meeleven met elkaar is zo kostbaar en belangrijk.  
Dan komt een derde persoon zich mengen in het gesprek. Hij spreekt geen grote 
woorden Er is niets bovennatuurlijk. Alles lijkt heel gewoon, maar het is bijzonder. 
Jezus is erbij gekomen, maar Hij wordt niet herkend. 
En wat doet Jezus? Hij stelt vragen. Waar loopt jullie hart zo van over?  
Wat is er dan gebeurt? Wat houdt jullie bezig?  
Dan gaan de Schriften open om het verhaal van de mensen te verbinden met het 
grote verhaal van God met de mensen. Je bent groter dan alleen je eigen 
levensverhaal. Je bent meer dan alleen je eigen verdriet of je eigen vreugde.  
Dat betekent niet dat we bij elke bijeenkomst in de kerk uit de bijbel moeten lezen. 
Maar het evangelie, met andere woorden de goede boodschap mag de grondtoon 
zijn van alles wat we doen. Dat is onze gezamenlijke basis. 
De bijbel gaat open en er worden verbindingen gelegd.  
Dat doen we elke zondag samen. 
Tenslotte wordt het brood gebroken, delen ze het brood en klinken de gebeden. 
Het leven wordt opgedragen aan God en een zegen wordt uitgesproken. 
Dat zijn de drie kernmomenten van een kerk onderweg.  
Ervaringen en levensverhalen delen. Vervolgens de Bijbel openslaan, onze 
verhalen in verbinding brengen met de Bijbelse verhalen. En tenslotte het delen.  
Brood op de tafel wordt met elkaar gedeeld. Zo vieren we dat God in ons midden 
is. Dat is alles wat kerkzijn nodig heeft: Vieren, leren, dienen en delen.  
Dat is ontmoeting. 
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Tijdens de maaltijd 
Jezus breekt het brood en dan gebeurt het. Nog voor de eerste hap,  
wordt Jezus herkend en daarop verdwijnt Hij onmiddellijk.  
Tijdens de maaltijd worden geheimen opgeklaard.  
Tijdens de maaltijd herkennen we Jezus.  
Tijdens de maaltijd mogen we God ontmoeten.  
Zo heeft Abraham in die drie personen God zelf op bezoek.  
Zo gaat Mozes boven op de berg aan tafel met de 70 oudsten van het volk  
en komt God op bezoek.  
Zo deelt Jezus zijn laatste avondmaal met zijn leerlingen.  
Tijdens de viering van een Heilig Avondmaal wil Jezus anoniem aanwezig zijn. 
Meer nog, door de maaltijd is Hij present, is Hij aanwezig. Uiteindelijk is Hij  
de gastheer die de zegenspreuk zegt, het brood breekt en het ook uitdeelt. 
Vooral als we het brood delen met een gast, met een onbekende. 
Als mensen met elkaar de tafel delen, dan gebeuren er wonderen! 
God is bij ons tijdens de maaltijd. Hij wil het leven met ons delen. 
Het zal een rode draad in de bijbel en in ons leven blijven. 
 
Jezus roept ons aan zijn tafel 
In Hoek delen we vaak de tafel. We zijn begonnen met de prachtige bloementafel 
tijdens de startzondag en toen volgden die dag nog drie tafels!  
Het koffiedrinken in de kerk, de lunch naast de kerk van Biervliet en tenslotte  
de Indonesische hapjes, terug in onze eigen kerk.  
Die week zat ik ook aan tafel met de jongeren van de Kids op Zolder en  
de kinderen waarvan de Oekraïense ouders naar de taalles gaan.  
De Eethoek nodigt ongeveer om de zes weken de alleenstaanden uit.  
De kinderen van de Kliederkerk eten altijd samen.  
Kortom: we hebben een ideaal gebouw om samen aan te schuiven.   
 
Ik hoop dat we dit jaar die tafel met nog meer mensen kunnen delen. Of het nu  
het kopje thee is na het middaggebed of een schrijfactie voor het goede doel.  
Gemeente-zijn dat doe je vooral samen om de tafel.  
Aan tafel! Dat is een thema dat breed kan uitwaaieren, maar dat ons steeds weer 
bij de kern brengt: Jezus die het brood van het leven is en ons aan zijn tafel roept!  
 
Welkom! Schuif maar aan!  
 
Tot ziens!  
Met hartelijke groet, ds. Saskia Ketelaar 

 
Telefoonnummer (mobiel): 0032487286884 

of e-mail: saskia.ketelaar@scarlet.be 
  

mailto:saskia.ketelaar@scarlet.be
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Kerkrentmeesters praten u bij 

Beste gemeente,  
 

Namens de kerkrentmeesters wil ik u graag weer bijpraten over wat ons  
bezighoudt en heeft beziggehouden. 
We willen een kerk voor het dorp zijn. Dat krijgt heel praktische invulling door de 
veelheid van kerkelijke activiteiten die in de kerk gebeuren. 
Daarnaast wordt de kerk ook structureel verhuurd aan koren, de buitenschoolse 
opvang en logopedie. Ook wordt de kerk veel voor eenmalige doelen verhuurd.  
Al met al is er bijna iedere dag iets te doen. 
Dit alles heeft ook een positief effect op onze financiën.  
Natuurlijk gaat dit niet vanzelf. Daarom ook via deze weg een hartelijk dank aan 
iedereen die dit, op welke manier dan ook, mogelijk maakt. 
U herinnert zich misschien dat we in eerdere Hoekstenen melding hebben 
gemaakt van het besluit voor het aanbrengen van extra zonnepanelen. 
Dat zorgde ervoor dat we van een stroomtekort naar een overschot zijn gegaan. 
Het kan u niet ontgaan zijn dat dat met de huidige energieprijzen een meer dan 
verstandig besluit is gebleken.  
Het heeft ons met de huidige prijzen, behoed voor een energierekening  
van € 25000,- per jaar. Het is nu, door een stroomoverschot, een inkomstenbron 
van rond € 5000,- per jaar.  
We kijken constant hoe we uitgaven kunnen optimaliseren. Om die reden hebben 
we besloten om zelf het onderhoud aan de tuin ter hand te nemen. 
Mocht u zich geroepen voelen om  
een keer het maaiwerk op u te nemen,  
zet uw naam dan op de lijst in de consistorie bij de desbetreffende week. 
U zit niet vast aan een verplicht schema, maar vele handen maken natuurlijk  
licht werk. We maken u met alle plezier wegwijs in de bediening van de  
accu-maaimachine die we hebben aangeschaft. 
 

De technische installatie is prachtig als alles goed werkt. Om dat zo te houden 
vraagt dat echter een behoorlijk stuk aandacht en opvolging. 
Het financieel beheer is in vertrouwde handen. Ook daar wordt steeds gekeken 
wat verstandig is, het vermijden van 
onnodige kosten en verstandig beheren 
van aanwezige reserves. 
 

Al met al loopt alles goed en bevinden 
we ons in redelijk rustig vaarwater. 
Mocht u vragen hebben, schroom dan 
niet om één van ons aan te spreken. 
 

Met vriendelijke groeten,  
 

Kees Biesheuvel 
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Werkgroep Liturgie & Eredienst 
 
Liturgie - de manier waarop een kerkelijke gemeente het geloof tijdens een 
kerkdienst viert & Eredienst - dat is de zondagse dienst eerst en vooral:  
een eredienst.  
Tijdens de diensten krijgen verschillende bijzondere gebeurtenissen een plek. 
Afscheid, (her)bevestiging, doop, enz. Liturgische kleuren gaan daarin mee. In 
onze gemeente worden er vier kleuren gebruikt. 
Paars voor de tijd van inkeer, voorafgaande aan Kerst en Pasen,   
Wit, kleur van het feest van Kerst en Pasen, soms wordt wit ook bij een uitvaart 
gebruikt. Rood bij het Pinksterfeest en bij de (her)bevestiging van ambtsdragers 
en tot slot de kleur Groen, voor alle overige weken. 
 
De liturgie kan vele vormen hebben, door de jaren heen is er in onze gemeente 
een min of meer standaard orde van dienst ontstaan. Dit geeft houvast, maar is 
zeker geen keurslijf.  
Na het overlijden van een gemeentelid wordt er de zondag daaropvolgend  
een steentje met de naam op de Levensboom gelegd.  
Dit steentje wordt gelegd door iemand van de familie of door de  
ouderling van dienst. Dit is inmiddels een heel waardevol onderdeel van  
onze liturgie geworden. 
 
De foto op de voorkant van deze Hoeksteen is een 
afbeelding van de bloemen, die tijdens de Startzondag 
van 2022 een onderdeel waren van de liturgie.  
De verbondenheid van de gemeenteleden kwam daarin 
tot uitdrukking, met alle verschillende kleuren en 
vormen, vormden zij een prachtig geheel. 
 
In de werkgroep heeft er een wisseling plaatsgevonden. 
We mochten Tamar Hoebé welkom heten en hebben,  
na heel wat jaren, afscheid genomen van  
Ada Dieleman. Zij blijft wel onze preekvoorziener. 
 
Ds. Saskia Ketelaar, Henk Siersema, 

 Daniëlle Rijksen, Tamar Hoebé,  

Marinka Mahu, Ineke Dees en Cor-Elli de Bruijn. 

 
 
 
  



14 

 

Kerkdiensten 
De collecte wordt gehouden na de dienst: 50% Kerk en pastoraat 50% Diaconaal doel. 

Aanvang diensten: 10.00 uur, tenzij anders vermeld. De meest actuele gegevens vindt u op 
onze website www.pknhoek.nl 

 

6 november  ds. Saskia Ketelaar, Dankdag en Scheppingszondag 
       aandacht voor ZWO 

13 november  ds. Jan de Visser, Middelharnis, Dag van de Mantelzorg 
20 november  ds. Saskia Ketelaar, Gedachteniszondag 
27 november  ds. Vrouwkje Dees-Hinten, Westdorpe 
    Eerste Zondag van Advent 
 
4 december  ds. Saskia Ketelaar 
    Tweede Zondag van Advent  
11 december  Mevr. Marian Knetemann, Deurne 
    Derde Zondag van Advent 
18 december  Mevr. Gabriëlle Franses, Spijkenisse 
    Vierde Zondag van Advent 
24 december 22.00 uur  ds. Huub Smeets, Spui. Kerstnachtviering voor het dorp 
25 december  ds. Saskia Ketelaar, Kerstmorgen  
31 december 19.00 uur nog niet bekend, Oudejaarsdag 
     
 

1 jan. 2023  10.30 uur  ds. Saskia Ketelaar 
    Nieuwjaarsbegroeting vanaf 9.45 uur 

8 januari   dhr. R. Goemaere, Brugge 
15 januari   ds. Co Janssen, Borculo    
22 januari   ds. Saskia Ketelaar, Dienst van Schrift en Tafel 
29 januari   drs. Kelly Keasberry, Antwerpen 
 

5 februari   ds. Saskia Ketelaar 
12 februari   ds. Arie van der Maas, Wemeldinge 
19 februari   ds. Saskia Ketelaar, Dienst van Schrift en Tafel 
26 februari   ds. Huub Smeets, Spui 
    Eerste Zondag Veertigdagentijd 
 

5 maart   ds. Saskia Ketelaar, Biddag 
    Tweede Zondag Veertigdagentijd   
12 maart   ds. Saskia Ketelaar 
    Derde Zondag Veertigdagentijd 

19 maart   drs. Kelly Keasberry, Antwerpen  
    Vierde Zondag Veertigdagentijd 
26 maart   ds. Pieter Overduin, Hulst 
    Vijfde Zondag Veertigdagentijd 
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2 april   ds. Saskia Ketelaar, Palmzondag 
6 april 19.30 uur Witte Donderdag - ds. Saskia Ketelaar 
    Dienst van Schrift en Tafel 
7 april 19.30 uur Goede Vrijdag – 
8 april 19.30 uur Stille Zaterdag –  
9 april   ds. Saskia Ketelaar - Pasen 
16 april   ds. Jan de Visser, Middelharnis 
23 april   ds. Cor de Beun, Brugge 
30 april   ds. Pieter Overduin, Hulst 
 

7 mei    ds. Saskia Ketelaar 
14 mei   ds. Daan Riemens, Nijkerk 
18 mei   Hemelvaart – nog niet bekend    
21 mei   ds. Kelly Keasberry, Antwerpen 
28 mei   Pinksteren – ds. Saskia Ketelaar 
  

4 juni    ds. Saskia Ketelaar 
11 juni    mevr. Jessica Koeman, Krimpen a/d Lek 
18 juni   ds. Saskia Ketelaar 
25 juni   rev. Ank Muller, Vlissingen 
 

2 juli    ds. Saskia Ketelaar, Dienst van Schift en Tafel 
9 juli    ds. Wim Jansen, Veere 
16 juli   ds. Saskia Ketelaar 
23 juli   ds. Pieter Overduin, Hulst 
30 juli   mevr. Truus Rijke, Terneuzen 
 

6 augustus   ds. Cor de Beun, Brugge 
13 augustus  ds. Eleonora Hof, Ieper 
20 augustus   drs. Kelly Keasberry, Antwerpen 
27 augustus  ds. Saskia Ketelaar 
 

3 september  ds. Saskia Ketelaar  
10 september  ds. Gert Kwakkel, Biggekerke-Meliskerke 
17 september  ds. Saskia Ketelaar, Startzondag 
24 september  mevr. Jessica Koeman, Krimpen a/d Lek 
 
1 oktober   ds. Saskia Ketelaar, Israëlzondag 
8 oktober   dhr. R. Goemaere, Brugge 
15 oktober   ds. Saskia Ketelaar, Dienst van Schrift en Tafel 
22 oktober   ds. Cor de Beun, Brugge 
29 oktober   ds. Pieter Overduin, Hulst 
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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 meebeleven, 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! 
 
 
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, diaken Tamar Hoebé,  
Henk Siersema en Ep van der Es (Geref. Kerk v.)  

 

 
 

 
Aan tafel! 

Van de Maaltijd van de Heer  
naar de tafel van verbinding 

 
Heeft u al de betekenissen wel ontdekt  
in het logo van ons jaarthema? 
 
• Handen: vurig, zegenend, aanbiddend 

• Roze vlakken: geopende bijbel, tegelijk tafel 
• Witte lijnen: gebroken brood 
• De cirkels in de witte lijnen van het brood vormen de stigmata in de handen. 
• Restvorm met paarse ovaal: de beker wijn verbindt het linker- en rechterdeel  

van het beeld. Verwijzing naar het bloed van Jezus wat de relatie tussen  
God en mens herstelde. 

• Het beeld is bijna symmetrisch wat verstilling en eerbied weergeeft. 

 

 
 

http://www.kerkdienstgemist.nl/
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Eén van onze gastvoorgangers 
 

Terug naar het dorp: Wim Jansen 
 

Zondag 11 september 2022 stond hij op de kansel. Op de 
beamer liet hij een foto zien van de boerderij in het Paradijs 
waar hij is geboren en opgegroeid. In ‘Boerenkind’ beschrijft 
hij zijn jeugd in die polder bij Hoek. Hij werkte in het 
onderwijs, ging op latere leeftijd theologie studeren in 
Brussel en Kampen en was predikant in Veere, Enschede, 
de Zak van Zuid-Beveland, Brouwershaven, Delft en 
Middelburg. Nu is hij teruggekeerd naar Veere en actief als 
theoloog, schrijver en dichter. Op een stralende donderdag in 

september zit ik in de tuin met prachtig uitzicht op de monumentale, beschermde 
wallen en mag ik hem en zijn vrouw Eliane wat vragen stellen. 
 

Wat betekent het voor jou dat je op de kansel mag staan in je geboortedorp? 
“In Hoek komt het ‘godsgevoel’ van vroeger weer naar boven; terug naar de 
‘roots’. Ik ben niet streng kerkelijk opgegroeid maar mijn vader was een mysticus.  
Ik heb goede herinneringen aan de natuur en dat ‘boerengevoel’. 
Het betekent ook erkenning. Vroeger was ik het zwarte schaap of de wilde jongen. 
Ik was niet altijd zo ‘braaf’. Laatst vertelde iemand: ‘Hoofdschuddend keken wij 
naar jou als je door het dorp scheurde. Nu zaten we te huilen terwijl we naar jouw 
woorden luisterden’. Hoek is tegenwoordig een warm bad, een omarming.” 
 

Je hebt uiteraard een hele ontwikkeling meegemaakt in je theologisch 
denken. Met welke gevoelens kijk je terug naar je eigen religieuze 
opvoeding? 
“Ik heb nauwelijks een religieuze opvoeding gehad en daar kijk ik positief op terug. 
Ik heb heel veel vrijheid gekregen. En ik moest niets. Het is niet zozeer de 
opvoeding, maar de sfeer die je inademt. Het mystieke levensgevoel van mijn 
vader en de natuur speelden een belangrijke rol. De verbondenheid van alles  
met alles . Dat noem ik nu ‘Godheid’.” 
 

Je hebt van de artsen te horen gekregen dat het einde in zicht is. Toen 
schreef je het boekje ‘Brandend verlangen om op te gaan in God/liefde’.  
Dat klinkt alsof je er vrede mee hebt. Is dat zo? 
“Ik heb overal wel vrede mee.  
Zei je “boekje”? Het telt 366 bladzijden! 
Met de titel heb ik het beeld van de traditionele 
God in de hemel willen doorbreken naar het beeld 
van God als innerlijke kracht die tegelijkertijd ook 
alles overstijgt. Dat verlangen heb ik levenslang 
gehad. Concreet is dat de liefde.  
Die heb ik gevonden bij Eliane. En dat ik bestemd 
ben om daar al in dit leven in op te gaan en  
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dat het ook na de dood niet is afgelopen. Ik zal er gewoon nog zijn,  
als ik er niet ben. Dood en leven zijn geen tegenstelling. 
Bijna drie jaar geleden kreeg ik te horen dat ik nog een paar maanden had. En ik 
heb altijd intens geleefd, maar nu leef ik nog intenser. In 2015 had ik mijn 2de 
hartinfarct en toen dacht ik al: nu is het genoeg geweest. En dan komt er nog van 
alles op je weg. Ik heb ruimte gekregen om te schrijven en te publiceren bij Volzin, 
Ongrond en Nieuw Wij. Ik krijg podia en mijn boeken worden gepromoot. Het is de 
mooiste tijd van ons leven, ook in onze liefde. En er komt nog een nieuw boek aan 
over dat Godsverlangen. Daar leef ik uit. Nee, ik ben niet bang voor de dood,  
maar ik ben wel blij met de extra tijd die ik dankzij de kuren heb ontvangen.” 
 

Je nieuwste boek gaat over de liefde: ‘Twee Zwervers Verliefd’.    
Is het dan toch waar wat Paulus in Korinthe 13 schrijft: Zo blijft het dan: 
geloof, hoop, liefde,- deze drie; maar de grootste van deze is de liefde! 
“Daar leef ik uit! Elk boek is geschreven vanuit een worsteling met alles:  
de maatschappij, de milieuvervuiling. In ‘Vlammend Paradijs’ heb ik geschreven 
over mijn adolescente crisis, toen ik mij verzette tegen de vervuilende cultuur. 
Maar ik heb ontdekt dat de liefde het meest is. Dat  was zo’n Paulusmoment, 
waardoor je van je paard valt: de Liefde! Eliane en ik zeggen wel eens:  

we hebben elkaar voor de poorten van de hel 
weggesleept. Door de goddelijke liefde van 
Eliane kwam ik weer thuis. 
Liefde, daar rust mijn predikantschap op.  We 
zijn 12 keer verhuisd van pleisterplaats naar 
pleisterplaats om net zoals Etty Hillesum ‘een 
pleister op duizend wonden te willen zijn’.  
Die drie p’s zijn voor mij belangrijk: 
Predikantschap, pastor en pleister op 1000 
wonden willen zijn. Het preken zie ik dan ook 
als pastoraat.” 
 

Wat wil je nog zeggen tegen de mensen in Hoek? 
“Ik ben heel bij dat ik zo hartelijk word ontvangen in Hoek. Dat is hartverwarmend. 
Dat ik mijn verhaal kan doen, ook al ben ik in de vrijzinnige hoek terecht gekomen. 
Dat de predikant van de Koorkerk in Middelburg in Hoek omarmd wordt is 
bijzonder. En dat komt door het ‘godsgevoel’, het dorp, de vrijheid!” 
 

 
Eliane en Wim, dank voor de gastvrijheid! En we wensen jullie samen  
het allerbeste. Dat er nog veel columns, boeken, preken en pleisters mogen  
worden uitgedeeld!  
 

U kunt Wim Jansen volgen via zijn website https://wimjansen.nu/ en 
https://www.nieuwwij.nl/personen/wim-jansen/ 

 
PS. Voor dominee Saskia Ketelaar was het een blij weerzien sinds september 1986, want  
via Wim Jansen is ze op de faculteit in Brussel terecht gekomen om theologie te studeren. 

https://wimjansen.nu/
https://www.nieuwwij.nl/personen/wim-jansen/
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Diaconaat & ZWO 
(Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking) 

 
 

 
Hoofddoel diaconie: De diaconie in Hoek gaat zich met name richten op Armoede. 
Armoede in de breedste zin van het woord, maar we zoeken vooral dichtbij.  
Het Geven en Nemen Kastje en Schuldhulpmaatje zijn daar voorbeelden van. 
 
Geven en Nemen kastje 
In september 2021 is er naast de kerk een Geven en Nemen kastje in gebruik 

genomen. De aanleiding voor dit initiatief zijn de hoge 
armoedecijfers op het dorp, met daarbij de 
onbekendheid waar deze armoede zit. Door een 
Geven en nemen kastje te plaatsen, wat voor 
iedereen toegankelijk is, hopen we een klein verschil 
te kunnen maken, zodat er in principe niemand met 
honger naar bed hoeft. Ook hopen we, door het 
kastje, dat de stap om in nood, aan te kloppen bij de 
diaconie kleiner zal worden. We kunnen dan samen 
naar een oplossing zoeken en helpen de weg te 
vinden naar de juiste instanties.  
Het kastje is een samenwerking met de 
Gereformeerde Kerk vrijgemaakt.  
Iedere kerk zorgt een maand voor bevoorrading van 
het kastje. 

 
 
Schulphulpmaatje Terneuzen 
Schulden hebben is een last waar mensen niet 
makkelijk over praten, maar schulden verdwijnen niet 
als je erover zwijgt en groeien als je er niks aan doet.  
Schuldhulpmaatje is een vrijwilligersorganisatie met 
een effectieve aanpak voor begeleiding van mensen 
met financiële problemen. 
Schuldhulpmaatje geeft geen geld, maar begeleidt bij het oplossen van de 
problemen. Het gaat om een duurzaam effect.  
Voor de gemeente Terneuzen zijn er meer dan 10 gecertificeerde Maatjes actief 
en is er één coördinator. Dit bleek in de loop van 2022 niet voldoende te zijn. Voor 
het eind van 2022 start er een tweede coördinator en het is de bedoeling dat er 
meer Maatjes opgeleid worden. 
 

Interesse? Stuur een berichtje naar info@terneuzen.schuldhulpmaatje.nl 
 

Schuldhulpmaatje Terneuzen, Hulst en Sluis werken samen en vallen onder het 
bestuur van Samen voor Zeeuws Vlaanderen. 

mailto:info@terneuzen.schuldhulpmaatje.nl
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Eethoek voor alleenstaanden 
Samen met de Gereformeerde Kerk (v) wordt ongeveer 7 keer per jaar de eethoek 
voor alleenstaanden georganiseerd. De opkomst is altijd groot. Alle 
alleenstaanden uit Hoek zijn welkom, je hoeft daarvoor geen lid van een kerkelijke 
gemeente te zijn.  
De maaltijd begint om 18.00 uur. Inloop vanaf 17.30 uur. 

Kosten bedragen € 8,00  
per persoon.  
Opgeven bij Catrien Mol, 
tel. 0115-441397 
 
In de informatiekast bij 
het pad bij de kerk, vindt 
u hierover regelmatig 
informatie. 
 
 
 

 
 

 
 
Namens de ZWO brengen we het volgende (opnieuw) onder uw aandacht: 
Spaar postzegels, kaarten, mobieltjes, of cartridges. 

  

Door heel Nederland brengt deze inzameling veel geld 
op voor het belangrijke ZWO-werk. Dus zeker de moeite 
waard om 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 tweede hands boeken! 
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Heel Delta in bloei 
In 2022 zijn er in de Classis Delta 54000 
bloembollen verkocht voor het gezamenlijke  
ZWO project: Delta voor Indonesië. 
Dank aan iedereen die hieraan een bijdrage  
heeft geleverd! 
Een fantastische gezamenlijke actie is het 
geworden. Dat geeft betrokkenheid  
bij elkaar en bij de mensen in Indonesië. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De steun aan drie projecten in Indonesië loopt tot 1 september 2023.  

 

Op verschillende manieren zal het 
komende jaar aandacht besteed worden 
aan de projecten. 
Bijvoorbeeld met een soepactie en een 
High Tea, maar ook een bijzondere 
dienst en een gesprek met iemand die 
uit eigen ervaring kan vertellen, staan op 
het programma. 

OPROEP 
 

We zijn natuurlijk benieuwd naar het resultaat van alle  
verkochte bloembollen!  
Hierbij dan ook de oproep om een foto te maken van de 
bollen, uitgegroeid tot tulpen die begin 2023 zullen bloeien.  
Van alle foto’s zal er een fotocollage gemaakt worden.  
We hopen op heel veel inzendingen. 
Dit kan via whatsapp: 06-13291968 of via e-mail: 
jaapencorelli@planet.nl   
 

                   
 

mailto:jaapencorelli@planet.nl
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Jong zijn in de Protestantse Kerk!  

 

Zondag 
Op zondag tijdens de dienst is er altijd Kinderkring 
voor de kinderen tot 12 jaar.   
Zij horen daar (meestal) hetzelfde Bijbelverhaal als in 
de kerk, knutselen én sparen voor Faith! Hier op de 
foto zie je Faith. Zij woont in Oeganda en stuurt ons 
af en toe een filmpje. 
 

Elke maand wordt € 30,00 overgemaakt 
voor projecten om de omstandigheden in het dorp van Faith te verbeteren 
 
Kliederkerk 
Vijf keer in het jaar is er op woensdagmiddag Kliederkerk!  

 
De kinderen van groep 3 tot groep 6 worden 
opgehaald bij school. Als we in de kerk zijn, is er even 
tijd om te spelen en dan gaan we eten. Daarna gaan we 
aan de slag met een Bijbelverhaal. Vaak is er een 
PowerPoint en klinken er liedjes. Soms werken we met 
een schetsbordverhaal, waar nog maar de helft van het 
Bijbelverhaal op staat; de rest wordt dan getekend. 
Soms beelden we een verhaal uit of doen we een 
spelletje. Knutselen is altijd het meest geliefd.  
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Inmiddels is het aantal kinderen zo gegroeid dat we 
niet meer boven in het jeugdhonk passen. We blijven 
daarom beneden en zijn altijd op zoek naar extra 
handen om te helpen in de keuken of bij het 
knutselen en de spelletjes. 
 
Data: 7 december 2022,  
8 februari 2023, 5 april 2023 en 24 mei 2023. 

 
 
Kids op Zolder 

Kids op Zolder is het vervolg op de Kliederkerk 
voor de kinderen van groep 7 en 8 en de 
eerste twee jaren van de middelbare school tot  
14 jaar. Op een aantal dinsdagavonden  
beginnen we om 18.00 uur in 
de keuken om iets samen 
klaar te maken en daarna 
samen op te eten.  

Daarna denken we na over een Bijbelverhaal en gaan we  
daar creatief mee aan de slag.  
 
Data: 29 november 2022,  
31 januari 2023, 28 maart 2023 en 16 mei 2023. 

 
Kinderen uit Oekraïne 
Op dinsdagavond wordt in de kerk 
Nederlandse les gegeven aan vluchtelingen 
uit Oekraïne. Op dat moment zijn hun 
kinderen ook welkom om in de tuin te 
spelen of boven te knutselen. 
 
 
Driekoningen-feest 
Vorig jaar kon het  ‘Drie Koningenfeest’ niet doorgaan maar we doen een nieuwe 
poging op woensdag 4 januari 2023. Dit feest is voor de kinderen van de 
basisschool én de Kids op Zolder. Het belooft een koninklijk moment met veel 
knutselen en spelletje met kronen. Onthoud de datum van woensdag 4 januari! 
 
We hebben er zin!  
 
Namens leiding jeugdwerk, dominee Saskia Ketelaar 

 

Door het jaar heen is actuele informatie over de activiteiten te vinden op de website: 

www.pknhoek.nl 



24 

 

 
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, hieronder vindt u de tarieven. 
 

  KERKZAAL ORGANIST PREDIKANT KOSTER BEAMER 
ROUW- 
KAMER 

Begrafenis             

leden Prot. gem. te 
Hoek € 200 € 50 € - € 50 € 50 € 300 

niet-leden € 300 € 50 € 300 € 50 € 50 € 300 

 
 

 
 

  KERKZAAL ORGANIST PREDIKANT KOSTER BEAMER   

Huwelijk             

leden Prot. gem. te 
Hoek € 200 € 50 € -  € 50 € 50   

niet-leden € 300 € 50 € 300 € 50 € 50   

 
Tarief predikant geldt ook indien leden van onze gemeente  
een andere predikant wensen te kiezen   
 
Overige gelegenheden, zoals repetities, vergaderingen, feesten,  
recepties en andere bijeenkomsten: 
 
 

Kerkzaal, inclusief ontmoetingsruimte en gebruik keuken € 300 

Ontmoetingsruimte, inclusief gebruik keuken € 200 

Bovenzaal (max 30 personen) € 50 

Consistorie (max 10 personen) € 25 

Jeugdhonk (max 10 personen) € 25 

Crèche (max 6 personen) € 25 

 
Prijzen voor niet genoemde combinaties en/of langdurige huurovereenkomsten  
in overleg met beheerster of kerkrentmeesters. 
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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 
 

  

mailto:adriejmol@zeelandnet.nl
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CONTACTADRESSEN 
 

Predikant:  Ds. Saskia Ketelaar, Lede.  Mobiel: 0032-487286884 

  e-mail: saskia.ketelaar@scarlet.be 
 

Ouderling/voorzitter van de kerkenraad: 
Ada Dieleman, Zouteweg 6, 4521GL Biervliet 
tel. 06-10629899  e-mail: adadieleman@zeelandnet.nl 

Ouderlingen:  Addie de Bree, Vogellaan 1, 4533 ES, Terneuzen 

    tel. 0115-441830  e-mail: adebree@zeelandnet.nl   
    Corry Siersema, Gladiolenlaan 6, 542 CZ Hoek 
    Tel. 0115-442074  e-mail: casiersema@outlook.com 

Diakenen:   Tamar Hoebé, Molendijk 55, 4541 NT  Hoek, 

    tel. 06-16826121 e-mail: thoebe@hotmail.com 
Nelly Mol, Hasjesstraat 3, 4542 NW Hoek, 
tel. 0115-441282  e-mail: nmol@live.nl  

    Karina Wolfert, Oude Bontepolderstraat 2, 4542 RJ Hoek 
     tel.06-20049295 e-mail : kwolfertvanleenen@gmail.com 
     

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: 
 Connie van Hermon, Dr. Leenhoutsstraat 7,4542 AB Hoek, tel. 0115-441502 
 Akko de Feijter, Burg. Hendrik Wolferthof 35, 4542 HA Hoek, tel. 06-53484064 
 

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 

 
Kerkelijk bureau / Scribaat / Ledenadministratie 

Marinka Mahu-Maas, Julianastraat 20, 4542 BB Hoek, tel. 0115-441203  
e-mail: scribaat@pknhoek.nl 

 

 
 
 
 

mailto:adadieleman@zeelandnet.nl
mailto:nmol@live.nl
mailto:kodieleman@zeelandnet.nl
mailto:wdeputter@zeelandnet.nl
mailto:scribaat@pknhoek.nl
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KERKRENTMEESTERS  
 

Administrateur:   Jaap Brouwer, Gerberalaan 35, 4542 CM Hoek,  

tel. 0115-442207 
 

Bankrekeningnummer:   
NL 13 RABO 0373 7431 49 t.n.v. CvK Protestantse gemeente te Hoek 
Ook voor het  bestellen van collectebonnen. 
 
 

DIACONIE & ZWO (Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking) 
 

Secretaris:  Frits Zegers, Knol 22, 4542 PV  Hoek, tel. 0115- 694311 
Penningmeesters:  Wim de Putter, Rozenlaan 27, 4542 CW Hoek,  

tel. 06-23659571 
      voor ZWO deel: Ko Dees, St. Hubrechtstraat 1, 4542 AM Hoek, 

tel. 0115-441241 
 

Bankrekeningnummer:   
NL 68 RBRB 0845 1596 15, t.n.v. Diaconie/ZWO  PKN Hoek 

 
JEUGDWERK 
Algemeen contactadres:  Daniëlle Rijksen, Hendrikstraat 2, 4542 AP Hoek,  

tel. 0115- 442992  e-mail: danejansen@hotmail.com 
 

KERKELIJKE VRIJWILLIGERS DIENST 
Contactadres:  Elly Tollenaar, Sluispolderdijk 3, 4541 PA Sluiskil 

tel. 0115- 612914  e-mail: ftollena@kpnmail.nl  
 

WEBMASTERS 
   Dagmar Elve  e-mail: dagmar_siersema@hotmail.com 
   Elly Tollenaar 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– 41397 /06-51039310  e-mail : adriejmol@zeelandnet.nl 
 

 

Protestantse gemeente Hoek: Postadres:   Langestraat 6, 4542 AE Hoek 
      Website:      www.pknhoek.nl 

 
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 

mailto:adriejmol@zeelandnet.nl
http://www.pknhoek.nl/


De Hoeksteen
november 2022    

‘Aan tafel!’ 
Van de Maaltijd van de Heer 
naar de tafel van verbinding




