
De Hoeksteen
november 2021

Van U is de
         toekomst

Wat vraagt de Heer nog meer van ons 
dan dat wij recht doen en trouw zijn 
en wandelen op zijn weg?

Wat vraagt de aarde meer van ons 
dan dat wij dienen en hoeden 
als mensen naar Gods beeld?

Wat vragen mensen meer van ons 
dan dat wij breken en delen 
als ons is voorgedaan?

Het is de Geest die ons beweegt 
dat wij Gods wil doen en omzien 
naar alles wat er leeft.

Tekst: William Livingstone Wallace
‘What does our God require of us’
(vertaling Wim van der Zee) 
Muziek: Arie Eikelboom
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Door het jaar heen kunt u actuele informatie over de Protestantse gemeente te Hoek  
vinden op www.pknhoek.nl of Facebook. 

 
Nieuws en activiteiten van kerken en gemeenten in Zeeland en op de Zuid-Hollandse Eilanden 

(Classis Delta) die behoren tot de Protestantse Kerk in Nederland vindt u op de website: 
www.gelovenindedelta.nl 

 

 
 

http://www.pknhoek.nl/
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Voorwoord 

Vanuit de kerkenraad 
 

Verleden 
Bij het openslaan van deze Hoeksteen van november 2021 is het bijna vijf jaar 
geleden dat wij de feestelijke ingebruikname van de kerk hebben mogen vieren.  
Vijf jaar zijn als het ware omgevlogen. Ondanks alle zorgen vanaf de historische 
brand en de zorgen om veel persoonlijk gemis in deze jaren, is er ook veel 
gebeurd om dankbaar voor te zijn, zowel in het dorp als in de kerkelijke gemeente. 
De kerk is een multifunctioneel centrum aan het worden. 
We willen dit moment markeren op zondag 5 december na de dienst waarin  het 
begrip ‘Kerk in Actie’ een centrale plaats zal krijgen.  
 
Heden  
De tijd van nu betitelen we als het ‘post corona tijdperk’, zonder te weten of het 
werkelijk al zover is. Op 30 oktober jl. hebben we in een samenzijn met 
medewerking van het gemengd koor ‘De Lofstem’ aandacht besteed het leed en 
de zorg die de pandemie heeft teweeg gebracht, en we hebben elkaar ook troost 
en liefde kunnen bieden in woorden en zang. Het stemt ons dankbaar dat ook 
zulke momenten belangrijk mogen zijn in het samenleven op het dorp.  
 
Toekomst  
‘Van U is de toekomst’ is de titel van een visienota van de Protestantse Kerk.  
Die nota daagt plaatselijke gemeenten uit om te ontdekken waar zij in hun lokale 
situatie toe geroepen worden. Naar Hoek vertaald: Het omgaan met de jongere 
jeugd, zoals ‘kids op zolder’ en de ‘kliederkerk’, maar ook het Geven en Nemen 
kastje bij de kerk, het omgaan met het ouder worden en de pastorale zorg, maar 
ook het samenwerken met onze buurgemeente aan de westoever van het kanaal.   
 
Een paar zinnen uit de visie: De mooiste dingen in het leven vallen ons toe.  
Je levenslust, iemand die voor je kiest, die jou liefheeft, een fascinerende 
zonsopgang, hartelijke woorden. 
Het zijn kleine en grote verrassingen die het leven glans geven.  
Je kunt ze zelf niet organiseren, je ontvangt ze!  
De kerk is bij uitstek een plek van zulke verrassingen.                                      
In de kerk leven we van wat we (van elkaar) ontvangen.  
Genade is daarbij de grondtoon. 
 
Het is heerlijk om zo deze Hoeksteen te lezen.  
 
Namens de kerkenraad,  
 
Henk Siersema / voorzitter.   



4 

 

Van U is de toekomst 
 

We zijn weer open! 
Na de corona-stilte zijn we blij en dankbaar dat het gebouw weer vol bruisend 
leven is. De doopjurken tentoonstelling was een groot succes.  
De eethoek bood in de zomer en ook in september een warm welkom aan mensen 
die alleen in het leven staan.  

De Kids-op-Zolder en de Kliederkerk zijn weer van 
start gegaan. ‘s Avonds gaan de activiteiten weer 
door.  
Nieuw is de buitenschoolse opvang die bij ons nog 
meer kinderstemmetjes laat klinken en vele 
voetstapjes op de trap laat zetten. Naast de toren is 
een Geven en Nemen kastje geplaatst.  
Zo zijn we volop Kerk voor het Dorp geworden.  

 

Heimwee naar het goede 
Ondertussen kijk ik in mijn agenda en dan krijg ik het een beetje benauwd.  
Hoe snel kan zo’n agenda zich vullen? Moeten we nu echt weer rennen van de 
ene afspraak naar de andere? Stiekem verlang ik terug naar de stilte en rust van 
het afgelopen anderhalf jaar. En dat terwijl ik zo goed besef dat het voor veel 
mensen een te lange periode van eenzaamheid en gemis is geweest.  
Ik hoop dat we vooral de lessen van de afgelopen periode blijven herinneren zodat 
we bewust keuzes maken in onze agenda en in onze tijd. Ik hoop dat we kiezen 
voor kwaliteit ook in onze activiteiten en ontmoetingen. Want niet het vele is goed, 
maar het goede is veel! 
 

Afsluiten en verder gaan 
Kiezen voor kwaliteit is ook kiezen om aandacht te geven aan mensen die deze 
periode veel eenzaamheid en verdriet hebben ervaren. Het is goed om die periode 
symbolisch af te sluiten. Op zaterdagavond 30 oktober deden we dat met een 
viering waaraan Chr. gemengd koor De Lofstem haar medewerking verleende. 
Daarna buitelen de activiteiten weer over elkaar heen, want in Hoek staan we 
nooit stil: dankdiensten met bloemen voor mantelzorgers en zondagen met 
aandacht voor de ZWO. Vooral in de maand december zal er veel muziek zijn.  
We kijken uit naar een bruisend winterseizoen. 
 

De landelijke PKN heeft als jaarthema gekozen  
‘Van U is de toekomst’.  
Een spannend thema wanneer je bedenkt hoe onzeker 
de tijd is waarin wij leven. Het lijkt wel alsof verschillende 
crisissen zich opstapelen: landbouw, woningnood, 
vluchtelingen en zoveel jongeren met een studieschuld 
en onzekere toekomst.  

Dapper ben je dan als je vrolijk overeind blijft staan en kunt zeggen: 
Van U is de toekomst! 
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Herberg en schuilplaats 
Want dat is nu precies wel de uitdaging van deze tijd om als kerk een schuilplaats 
te bieden als het buiten stormt. In Valkenburg werd de Kloosterkerk direct 
geopend na de overstromingen. Omdat deze kerk hoger ligt was het een ideale 
plaats voor hulpverleners om even bij te komen, koffie te drinken en hun mobiele 
telefoon op te laden. De kerk als herberg en schuilplaats. Hopelijk moeten we dit in 
Hoek nooit doen maar als het nodig is: dan zijn we er voor elkaar.  
Elke zondag mag de kerk zo’n herberg en schuilplaats zijn om die onzekere 
wereld even achter je te laten, om alles in gebed te leggen, om weer op te 
ademen, zingen van hoop en gezegend de wereld in te trekken. 
 
Met goud repareren  
Ergens zie ik een overeenkomst tussen de ramp van de brand in ons kerkgebouw 
in het verleden en de moeilijke periode die nu achter ons ligt.  
“Wat we van het verleden kunnen leren is dat het nooit alleen de catastrofe is die 
de geschiedenis bepaalt maar vooral de reactie daarop. De kunst is om ook de 
breuk als onderdeel van onze identiteit te zien, het inzicht dat het ware gezicht 
zich ook toont in de kwaliteit van de reparatie.  
“Aan ons om dat wat we braken, niet als verloren te beschouwen,  
maar met goud te repareren.” Floris Alkemade, rijksbouwmeester 
 

Het nieuwe seizoen in 
Zo gaan we het nieuwe seizoen in. Lessen lerend uit het verleden en onze blik 
gericht op de toekomst. Samen willen we er zijn voor elkaar en voor het dorp. 
We verwachten een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Vanuit die verwachting 
leven we in het heden, waarin de toekomst nog een spannende vraag is, en 
waarin we één ding zeker weten: de toekomst is aan Hem die is, die was en die 
komt. Dat vertrouwen geeft perspectief, hoop én ontspanning voor het leven nu. 
Want ‘Van U is de toekomst’ en kome wat komt. 
 

Tot ziens, met hartelijk groet   
ds. Saskia Ketelaar 
 
 
 
 
PS. Thema avonden werden nog niet gepland.  
We zijn nog volop aan het zoeken naar balans in 
de agenda bij dit nieuwe normaal.  
Heeft u een suggestie of een speciaal verzoek? Vertel of mail het de dominee!  
 
 

 
Telefoonnummer (mobiel): 0032487286884 

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

 

mailto:saskia.ketelaar@scarlet.be
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Even voorstellen: 

Tamar Hoebé, sinds kort diaken van onze gemeente 
 
 

Samen met mijn man Cees woon ik in Hoek, we zijn  
27 jaar getrouwd en hebben een 23 jarige dochter.  
Toen we naar een huis op zoek waren zijn we voor een 
huis aan de Molendijk gevallen. Zo zijn we in Hoek 
terecht gekomen en we wonen hier met heel veel plezier.  
 

Ik ben opgegroeid met mijn ouders en jongere broertje 
Jochem en heb best een bijzondere jeugd gehad. 
Toen ik vijf jaar oud was, zijn we verhuisd naar Jemen, 
daar hebben we twee jaar gewoond. Deze jaren zijn heel 
bepalend geweest voor de rest van mijn leven. Ik zat op 
een lokale school en ging daar samen met moslim 
vriendinnetjes naartoe. 
We hebben in die tijd ook een aardbeving meegemaakt en zijn in een kindertehuis 
op bezoek geweest. Dat heeft veel indruk gemaakt. 
Toen we terug naar Nederland verhuisden mocht ik één kist met speelgoed 
meenemen. Het was niet moeilijk, want alles wat ik niet mee kon nemen ging naar 
het kindertehuis en ik had gezien hoe het daar was. 
 
Van thuis heb ik meegekregen dat ik me mag uitspreken; je mag staan voor wat je 
vindt en dat het belangrijk is om op te staan tegen onrecht.  
Dat probeer ik door te geven. 
 
Mijn geloof is veranderd, ik ben opgegroeid in de Geref. Kerk (v), daarna 
overgegaan naar Geref. Kerk synodaal, een poosje naar de Evangelische kerk 
gegaan en nu dan lid van de Protestantse gemeente. De tijd in Jemen heeft veel 
invloed gehad, onder andere het van dichtbij meemaken van het geloof in de 
Islam. Mijn tienertijd, met veel ziekenhuisopnames, heeft ook invloed gehad, ik 
voelde me gesteund door de aandacht vanuit de kerk.  
Voor mij is God in alles en de essentie is Liefde. Ik denk dat dat ook zo is voor 
Moslims en Joden. Voor mij met Jezus als voorbeeld.  
 
Over 20 jaar is er denk ik nog steeds een kerk en die zal zelfs niet kleiner 
geworden zijn. De manier van geloven zal wel veranderd zijn,  
dus ook de kerkdiensten. 
 
Ik hoop dat er meer een universeel geloof zal zijn, geen hokjes denken. Nu is er 
nog te veel veroordeling, ik hoop dat er dan meer respect zal zijn voor elkaars 
manier van geloven. 
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Diaconaat & ZWO 
(Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking) 

 
 

 
Avondmaal, de tafeldienst. 
Diakenen hebben een actieve rol bij het 
Avondmaal. De dienst van de tafel. Zij delen het 
brood en de wijn waaruit de verbondenheid met 
elkaar en de hele wereld naar voren komt.  
Diakenen geven handen en voeten aan hulpvragen 
die naar boven komen vanuit de directe omgeving 
in samenwerking met gemeenteleden, 
dorpsgenoten, andere kerken, stichtingen en/of 
landelijke organisaties.  
 

 

Geven en Nemen kastje 
Per 20 september 2021 is het Geven en Nemen kastje in 
Hoek in gebruik genomen. Deze kast is bedoeld door 
iedereen in het dorp die het nodig heeft. Dit kan voor een 
korte tijd of langere periode zijn. Het project is opgestart 
samen met  
de Gereformeerde Kerk (v) maar de hoop is, dat het  
gedragen wordt door het hele dorp en dat we samen de kast 
blijven vullen.  
 

 
 

Schulphulpmaatje 
Samen met twee andere kerken doet de diaconie 
mee aan het project Schuldhulpmaatje. 
Schuldhulpmaatje is een vrijwilligersorganisatie 
met een effectieve aanpak voor begeleiding van 
mensen met financiële problemen. 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 geeft geen geld, maar begeleidt bij het oplossen van de 
problemen. Het gaat om een duurzaam effect. De maatjes zijn vooral deskundig, 
ze krijgen een opleiding en houden hun kennis up to date. 
Vanuit onze gemeente hebben Nelly Mol en Cor-Elli de Bruijn een  
duo-bestuursfunctie op zich genomen. 
 

SchuldHulpMaatje Terneuzen zoekt maatjes en een coördinator! 
Interesse? Zie voor meer info de bijlage bij de Hoeksteen of stuur een bericht naar 
info@terneuzen.schuldhulpmaatje.nl 

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 8 euro per persoon.  
Opgeven bij Catrien Mol tel. 0115-441397 

In de informatiekast bij het pad bij de kerk, vindt u hierover regelmatig informatie. 
 
Collecte Lesbos 
Ook dit jaar wordt er vanuit Kerk in Actie van 22 t/m 27 november 2021  
een landelijk collecteweek georganiseerd voor de vluchtelingenkinderen  
in de kampen op Lesbos. Als kerk willen we hier bij aansluiten.  
Twee zondagen zal de collecte na de dienst voor dit doel bestemd zijn.  
U kunt zich aanmelden als collectant om in Hoek te collecteren, graag zelfs! 
Telefonisch of via whatsapp: 06-13291968 

 
Sanne Duijvestijn (16 jaar) uit Amersfoort collecteert voor de 
eerste keer mee met de huis-aan-huiscollecte van Kerk in 
Actie. ‘Het is voor mij een kleine moeite, maar samen kunnen 
we zoveel betekenen voor die kwetsbare kinderen, mijn 
leeftijdsgenoten. 
 
 
 

 
Kerstpakkettenactie Gezamenlijke kerken 2021 
Het Interkerkelijk Diaconaal Overleg (gezamenlijke kerken in de Kanaalzone) 

organiseert ook in 2021 de kerstpakkettenactie.  
Met elkaar kunnen we er voor zorgen dat mensen, die dat nodig hebben,  
iets extra’s ontvangen én dat ze door kerken en instanties gezién zijn.  
In 2020 zijn er 450 pakketten uitgereikt. Mogen we op u rekenen om één of 
meerdere pakketten voor uw rekening te nemen?  
Een pakket kost ca. € 25,00. 
 

U kunt uw bijdrage storten op:  
 

NL11 RABO 0306 157 659 
t.a.v. Diaconie inz. IDO 
o.v.v. kerstpakketenactie 2021 
  
 
 
 
 

“Diakenen hebben de speciale taak om te zorgen voor 
armen, zieken en eenzamen in de gemeente.  
Daar is de gemeente dan dus mooi vanaf!   
Nou, mooi niet.  
Want diakenen roepen de gemeenteleden op om mee 
te helpen. Als een diaken ‘ja’ zegt bij zijn bevestiging, 
dan zegt hij eigenlijk: “Ik zal zelf zorgen voor mensen 
die hulp en aandacht nodig hebben. Maar ik zal ook 
alle gemeenteleden stimuleren om dat te gaan doen." 
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Delta voor Indonesië  
 
 
De steun aan de drie projecten in 
Indonesië is verlengd tot  
1 september 2023.  
Nog twee jaar waarin er op allerlei 
manieren financieel, maar ook door 
uitwisseling van informatie 
verbondenheid zal zijn. 
 

 
Er zijn plannen voor een High Tea en een maaltijd met 
Indonesische hapjes, maar het eerste dat georganiseerd 
wordt is een ‘soep-zondag’.  
Dit vindt plaats op zondag 5 december 2021.  
Een feestelijke zondag waarbij onze consulent  
van Kerk in Actie, Menno Hanse aan de dienst zal 
meewerken. 
Soep bestellen kan nu al via scribaat@pknhoek.nl of tel.nr. 06-13 29 19 68. 
Graag vermelden: naam, adres, telefoonnummer en aantal liters soep. 
Kosten: halve liter: € 3,00, één liter: € 5,00. 
 
  
 
 
Graag willen we het volgende (opnieuw) onder uw 
aandacht brengen: 
Spaar postzegels, kaarten, mobieltjes, of 
cartridges voor de ZWO. 
  

Over heel Nederland brengt deze inzameling veel geld 
op voor het belangrijke ZWO-werk. Dus zeker de 
moeite waard om 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! 
 
 
 
 
 

mailto:scribaat@pknhoek.nl
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DELTA INSPIRATIEDAG  
 

zaterdag 27 november 2021 - Middelharnis 
adres: Koningin Julianaweg 57  

 

 
Programma:  
 

• inloop vanaf:    9.30 uur 

• opening:   10.00 uur 

• afsluiting:   15.00 uur 

• napraten:   15.30 uur 
 
er is mogelijkheid tot busvervoer vanaf busstation Terneuzen 
vertrek om 8.00 uur 

 
 

Onderwerp:  toekomstgericht kerk-zijn 

In herkenbare en vernieuwende werkvormen worden thema’s behandeld 

 
 

doel van deze dag:  
elkaar ontmoeten, inspireren en informeren 

 

onderwerpen: 
 

• Samen lichter kerk-zijn  
kansen voor samenwerking 

 

• Jonge generaties voorop 
waar liggen mogelijkheden voor toekomstgericht kerkzijn met generatie tot 40 jaar 

 

• Naar buitengericht 
lessen van pionieren en kerk op het dorp 

 

• Groene Kerken Beweging 
duurzaamheid als speerpunt voor de toekomst 

 

• Zending – Werelddiaconaat - Ontwikkelingssamenwerking  
‘Delta voor Indonesië’ met gast uit Indonesië 

 
 
 

voor meer info en opgeven:  
https://www.gelovenindedelta.nl/geef-u-snel-op-voor-de-delta-inspiratiedag/ 

of via: scribaat@pknhoek.nl / tel. 0115-441203 
en sinds zondag 31 oktober ligt er een intekenlijst in de kerk 

 

https://www.gelovenindedelta.nl/geef-u-snel-op-voor-de-delta-inspiratiedag/
mailto:scribaat@pknhoek.nl
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Omzien naar elkaar - pastoraat 
 
 

Meeleven met elkaar is kostbaar. Meeleven hoort bij het hart van de kerk: omzien 
naar elkaar vanuit geloof, hoop en liefde. In de kerk noemen we dat onderling 
pastoraat. Meeleven is een gave en een opgave van de gemeenteleden.  
Wat gemeenteleden op dat gebied allemaal doen, wordt echter niet altijd (h)erkend 
als pastoraat. Rondkijken met een andere bril.   
Meeleven met elkaar wordt niet altijd gezien als pastoraat. Maar als je goed kijkt, 
zie je bij het onderlinge meeleven de vier facetten die horen bij pastoraat:  
Aandachtig, Betrokken, in Christus en Duurzaam.  
 
Het ABCD van ‘ik leef met je mee’. Om dat helder in beeld te krijgen, moet je 
meeleven vanuit verschillende invalshoeken bezien, bij wijze van spreken met een 
multifocale bril. Wat bij meeleven het eerst opvalt, is de persoonlijke, aandachtige 
houding, gericht op de ander. Die aandachtige houding maakt dat mensen 
vertrouwelijke onderwerpen kunnen delen met elkaar.  
Bij de tweede invalshoek valt de betrokkenheid op. Je geeft aandacht omdat je 
elkaar kent van andere ontmoetingen, zoals een kerkdienst of een buurtactiviteit. 
Samen maak je deel uit van een breder netwerk. Je vormt met elkaar een 
gemeenschap. Je bent dan ook betrokken op mensen die je misschien zelf niet 
zou uitkiezen. Bij nader inzien is de christelijke inspiratie de beweegreden om 
anderen aandacht en zorg te geven.  
In Christus zien we de ander als onze naaste. We worden innerlijk geraakt door de 
situatie van de ander. Barmhartigheid noemt de Bijbel dat. Je kunt het ook 
‘warmhartigheid’ noemen. In het contact geven we uiting aan ons geloof:  
met woorden, met handen en voeten, door gebed of met tekenen van meeleven. 
De vierde invalshoek laat zien dat meeleven duurzaam is.  
In de loop van de tijd groeit er een band tussen mensen. Dat vraagt trouw.  
Ook de beleving speelt een rol: een echte ontmoeting kan veel indruk maken  
en nog lang doorwerken, ook als het contact eenmalig is.  
 

 
 
              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vrij naar: PKN kleine gids onderling pastoraat 

 

Betrokken 

In Christus 

Aandachtig 
 

Duurzaam 
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Vremdieke 
De laatste jaren veranderde er veel in Vremdieke. Nieuwe bewoners komen uit de 
wijde omgeving en de zorg die ze nodig hebben is steeds intensiever.  
Zelfs naar de zaal toekomen wordt moeilijk.  
Onze predikant is regelmatig op bezoek. Samen met de Gereformeerde Kerk (v) 
en vrijwilligers wordt op de eerste dinsdag van de maand een maandopening 
gehouden. We drinken koffie om 14u00 en de opening start om 14u30. Donderdag 
23 december vieren we het Kerstfeest en dan is ook de RK kerk aanwezig. 
Vremdieke is altijd op zoek naar meer vrijwilligers bijvoorbeeld voor het ophalen 
van de mensen of koffie te schenken. Is dat misschien iets voor u?  
Praat er eens over met de dominee. 
 
 

Pastoraat-wijkindeling 
 

De ouderlingen en pastoraal medewerker vormen samen met een (voormalig) 
diaken de werkgroep pastoraat. Door de tijd heen probeert de werkgroep zo goed 
mogelijk op de hoogte te zijn van zaken die spelen in de gemeente en bij gezinnen 
of personen. In onderling overleg zal dan telkens besproken worden op welke 
wijze en door wie het beste vanuit de werkgroep contact gelegd of onderhouden 
kan worden. De verdeling van straten en adressen over contactpersonen (en 
leden werkgroep) houden we wel graag in stand. 
Wanneer u iets wilt doorgeven of overleggen, of een afspraak wil maken voor een 
bezoekje door  één van de leden van de werkgroep neemt u dan s.v.p. contact op! 
De ervaring leert dat het nog geregeld voorkomt dat gedacht wordt  
“dat ze het wel zullen weten”. Dit is echter lang niet altijd het geval.  
Daarom: laat het even weten, dat wordt zeer op prijs gesteld. 
 

De werkgroep pastoraat wordt bemenst door de volgende personen: 
 

Saskia Ketelaar (predikant)     mobiel: 0032-487286884 saskia.ketelaar@scarlet.be 

 
Addie de Bree (ouderling)  06-40196673    adebree@zeelandnet.nl 
Burg. H. Wolferthof, Rozenlaan, Terneuzen, Overig. 
 
Ada Dieleman (ouderling)  06-10629899  adadieleman@zeelandnet.nl 
Kreeksingel,  Julianastraat, Tramstraat, Binnendijk nr. 16,  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 
 
Henk Siersema (ouderling)   0115-442074   siersema@zeelandnet.nl 
 
Elly Tollenaar (ouderling)  0115-612914    ftollena@kpnmail.nl 
Azaleastraat, Fresiaplein, Clivialaan, Narcissenlaan, Korenbloemstraat, Langeweg,  
Seydlitzweg, Sluispolderdijk, Zevenaardijk 

mailto:saskia.ketelaar@scarlet.be
mailto:adebree@zeelandnet.nl
mailto:adadieleman@zeelandnet.nl
mailto:gerardvandriel@hetnet.nl
mailto:siersema@zeelandnet.nl
mailto:ftollena@kpnmail.nl
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Overige contactpersonen: 
 
Corry Siersema    0115-442074    casiersema@outlook.com 
Irisstraat, Gladiolenlaan, Ds. Raamshof 
 
Corrie de Putter    0115-441421    cjanna@live.nl 
Molendijk 
 
Riet van Hoorn    0115-441959    ldvhoorn@hetnet.nl 
Irisstraat “Lovendieke” nrs. 32 t/m 46c, Jasmijnlaan, Oud Vlissingen, Noordstraat,  
Seringenlaan, Lijsterbesstraat 
 
Rieneke Dieleman    0115-441630  leendiele@zeelandnet.nl 
Irisstraat  56, 58, 60, 66, Keijzerstraat, Willemstraat 
 
Adrie Francke    0115-442461  amfrancke@zeelandnet.nl 
Verzorgingshuis Vremdieke (samen met Riet van Hoorn) 
 
Willy Dekker    0115-441880  fwdekker@zeelandnet.nl 
Mauritsfort, Zandplaatweg 1, Langestraat zuid 
 
Anneke van der Sluis   0115-402484  kean.vdsluis@gmail.com 
Hasjesstraat, Zandplaatweg, Kreekweg, Gruttolaan, Lozeschorweg, Middenweg, 
Koudepoldersestraat 
 
Lyda van Hermon    0115-442298 
Langestraat noord, St. Hubrechtstraat, Dr. Leenhoutstraat, Molendreef, Nieuwstraat 
 
Finie Herrebout    0115-442860  defien@zeelandnet.nl 
Binnendijk 2, 3 en 5,  Altenastraat, Knol, Wulpenbek, Philippine. 

 
 
 
 
 
 
  

mailto:casiersema@outlook.com
mailto:cjanna@live.nl
mailto:ldvhoorn@hetnet.nl
mailto:leendiele@zeelandnet.nl
mailto:amfrancke@zeelandnet.nl
mailto:fwdekker@zeelandnet.nl
mailto:kean.vdsluis@gmail.com
mailto:defien@zeelandnet.nl


14 

 

Kerkdiensten 
Aan de  uitgang zijn de gaven wekelijks bestemd voor het plaatselijke kerkenwerk. 

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

 

31 oktober   ds. Cor de Beun, Brugge 
 

7 november  ds. Saskia Ketelaar, Dankdag 
14 november  ds. Willem Peene, Terneuzen 
21 november  ds. Saskia Ketelaar 

Laatste Zondag kerkelijk jaar, Gedachtenis van de namen 
28 november  dhr. Robert Goemaere, Brugge 
    Eerste Zondag van Advent 
 

5 december  ds. Saskia Ketelaar 
    Tweede Zondag van Advent, consulent kerk in actie 
12 december  dhr. Klaas Bos, Goes 
    Derde Zondag van Advent 
19 december  ds. Vrouwkje Dees-Hinten, Westdorpe 
    Vierde Zondag van Advent 
24 december 22.00 uur - Kerstnachtviering voor het dorp  
25 december  Kerstmorgen - ds. Saskia Ketelaar 
26 december   rev. Ank Muller, Oost-Souburg 
31 december 19.00 uur  - Oudejaarsdag  
    Ada Dieleman en Elly Tollenaar  
 

2 jan. 2022 10.30 uur  ds. Saskia Ketelaar 
    Nieuwjaarsbegroeting vanaf 9.45 uur 

9 januari   ds. Vrouwkje Dees-Hinten, Westdorpe   
16 januari   ds. Kelly Keasberry, Antwerpen 
23 januari   ds. Saskia Ketelaar 
30 januari   ds. Arie van der Maas, Wemeldinge 
 

6 februari   ds. Saskia Ketelaar 
13 februari   ds. Wim Jansen, Veere 
20 februari   ds. Saskia Ketelaar 
27 februari   ds. Gert Kwakkel, Rockanje 
 

6 maart   ds. Saskia Ketelaar 
    Eerste Zondag Veertigdagentijd 
13 maart   dhr. Robert Goemaere, Brugge 
    Tweede Zondag Veertigdagentijd 
20 maart   ds. Saskia Ketelaar     

Derde Zondag Veertigdagentijd 
27 maart      ds. Pieter Overduin, Hulst 

Vierde Zondag Veertigdagentijd  
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3 april   ds. Saskia Ketelaar 
    Vijfde Zondag Veertigdagentijd  
10 april   Rev. Ank Muller, Oost-Souburg  
    Zesde Zondag Veertigdagentijd (Palmpasen) 
14 april 19.30 uur Witte Donderdag - ds. Saskia Ketelaar 
    Dienst van Schrift en Tafel 
15 april 19.30 uur Goede Vrijdag - 
16 april 19.30 uur Stille Zaterdag -  
17 april   ds. Saskia Ketelaar - Pasen 
24 april   ds. Kelly Keasberry, Antwerpen 
 

1 mei    ds. Saskia Ketelaar 
8 mei    ds. Co Janssen, Borculo 
15 mei   ds. Jan de Visser, Middelharnis 
22 mei   ds. Saskia Ketelaar 
26 mei   Hemelvaart – geen dienst 
29 mei   ds. Cor de Beun, Brugge 
  

5 juni    Pinksteren - ds. Saskia Ketelaar 
12 juni    Jessica Koeman, Krimpen a/d Lek 
19 juni   ds. Saskia Ketelaar 
26 juni   ds. Vrouwkje Dees-Hinten, Westdorpe 
 

3 juli    ds. Saskia Ketelaar 
10 juli   ds. Pieter Overduin, Hulst 
17 juli   ds. Saskia Ketelaar 
24 juli   ds. Gert Kwakkel, Rockanje 
31 juli   ds. Kelly Keasberry, Antwerpen 
 
7 augustus   Jessica Koeman, Krimpen a/d Lek 
14 augustus  ds. Cor de Beun, Brugge 
21 augustus   ds. Saskia Ketelaar 
28 augustus  ds. Pieter Overduin , Hulst 
 

4 september  ds. Saskia Ketelaar   
11 september  ds. Wim Jansen, Veere 
18 september  Startzondag – ds. Saskia Ketelaar 
25 september  dhr. Robert Goemaere, Brugge 
 
2 oktober   ds. Saskia Ketelaar, Israëlzondag 
9 oktober   ds. Daan Riemens, Nijkerk 
16 oktober   ds. Huub Smeets, Terneuzen 
23 oktober   ds. Saskia Ketelaar 
30 oktober   Margreet Lucasse, Axel 
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Kennismaking met Kelly Keasberry 

één van onze gastvoorgangers 
 

Kelly werkt in Antwerpen op de redactie van het christelijke 
actualiteitenblad ‘Tertio’.  Het is nog vroeg en stil op de 
redactie als ik haar via de beeldtelefoon wat vragen mag 
stellen. Vol bruisende energie vertelt ze gepassioneerd over 
haar werk en leven als theoloog én journalist. 
 
Midden in de samenleving 
‘Ik heb theologie gestudeerd aan de Universiteit Utrecht. Die 
opleiding stond midden in de samenleving en de actualiteit 

was heel belangrijk. Toen ik mijn bachelor had gehaald sloot de opleiding omdat 
ze werd wegbezuinigd. Doodjammer! Hierdoor moest ik kiezen voor een andere 
master en ik had de keuze uit een protestantse predikantenopleiding of een 
rooms-katholieke master geestelijke verzorging. Ik heb gekozen voor een andere 
weg: de Katholieke Universiteit in Leuven, waar ik een master in Wereldreligies en 
Interreligieuze Dialoog volgde. Ik vind dat gesprek midden in de samenleving en 
de theologie nog altijd belangrijk. Daarna heb ik in Leuven een tweede master in 
Journalistiek gedaan, mede omdat er teveel religieuze ongeletterdheid is in de 
journalistiek. 
 
Zeeuws-Vlaanderen 
Regelmatig ga ik voor in kerkdiensten in Vlaanderen zoals Hasselt, Dendermonde, 
Maria Horebeke, Boechout en Antwerpen. In Zeeuws-Vlaanderen is dat enkel de 
gemeente van PSS (Philippine-Sas van Gent-Sluiskil) en in Hoek. Mijn echtgenoot 
is mijn trouwste fan en hij maakt de foto’s als ik voorga. Preken en andere 
gedachten deel ik regelmatig op mijn blog en natuurlijk door mijn werk bij Tertio. 
 
Familie en jongeren 
Soms gaat één van onze vier zonen mee als ik preek. Vroeger nam ik hen 
regelmatig mee naar de kerk maar nu gaan zij liever naar de Engelstalige kerk bij 
ons in de straat. Bij geloofsoverdracht denk ik dat het voorbeeld dat je als ouder 
geeft heel belangrijk is. Verder leven de jongeren in een heel andere cultuur dan 
de taal van de kerk. Zij leven meer in een YouTube-wereld. De kerk zal een 
andere taal moeten leren spreken om die jongeren te bereiken. We moeten met 
veel meer beeldcultuur leren werken. Ook het instituut met haar oude structuren 
heeft nood aan verandering. 
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Klooster 
Ik schrijf ook voor de Nederlandse glossy 
‘Klooster’. Hierdoor ben ik in contact 
gekomen met christelijk geïnspireerde 
mensen van alle leeftijden en kerkelijke 
richtingen die bewust samen willen leven 
in nieuwe initiatieven van 
leefgemeenschappen. Ze delen met 
elkaar onder meer het gebed en de 
moestuin. Dit soort initiatieven vind ik 
inspirerend en hoopvol voor de toekomst. 
 
Van U is de toekomst. 
Het jaarthema van de PKN vind ik dan ook belangrijk. Het is heel hoopvol dat er 
maar liefst bijna 150 pioniersplekken zijn in de PKN. Dat is zo mooi om samen na 
te denken over de toekomst. Naast de liederen die we al zo lang hebben 
gezongen, ontstaat er ook ruimte voor nieuwe elementen zoals bijvoorbeeld  de 
Taizé liederen. 
Ik droom dat de kerk dit jaar nieuwe inspiratie mag krijgen en nieuwe vormen mag 
ontdekken. Dat kerken mensen mogen verbinden. En dat de kerk zich positief mag 
positioneren in de samenleving. Want: ‘de kerk, dat zijn wij!’ 

 
 
 
 

 
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! 

 
 
 
 
 
 
 

http://www.kerkdienstgemist.nl/
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Werkgroep Liturgie & Eredienst 
 
Het is inspirerend om samen na te denken over de diensten en wat daarbij 
belangrijk is. 
Onze gemeente is een gemeente in het brede midden, maar wat betekent dat 
eigenlijk en hoe ‘breed’ willen we dan zijn? 
Vragen om inhoudelijk met elkaar in gesprek te gaan over wat verwacht  en 
ervaren wordt bij een eredienst. Hoe belangrijk liturgische elementen zijn of  
de keuze van liederen en muziek, maar ook wat het betekent om samen koffie te 
drinken na de dienst. 
Door de samenwerking met de Protestantse gemeente Philippine – Sas van Gent-
Sluiskil ligt er een mooie uitdaging. Het is nu nog meer van belang om te 
ontdekken wat voor beide gemeenten op dit gebied belangrijk is en dat van  
elkaar te delen. 
We kijken uit naar deze gesprekken en zijn benieuwd hoe dit zal verrijken. 
 

 

De doopjurkententoonstelling was een eerste samenwerking van de beide gemeenten  

vanuit de werkgroep Liturgie & Eredienst. 

 

Ds. Saskia Ketelaar, Henk Siersema, Daniëlle Rijksen, Ada Dieleman,  

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

Op dinsdag is de kerk geopend vanaf 13.00 uur. 
In samenwerking met de Gereformeerde Kerk (v) vindt om 13.15 uur het 
Middaggebed plaats in de Dagkapel. 
De kerk en ontmoetingsruimte blijft daarna tot 15.00 uur open. 
Er is koffie en thee en tijd voor een gesprek. 

 

Hieraan werken mee:  
ds. Saskia Ketelaar, ds. Johan Harmanny, diaken Tamar Hoebé, 
ouderling Henk Siersema en  ouderling-kerkrentmeester Ko Dieleman  

 

 
 

 
Onze Vader verborgen, 

uw Naam worde zichtbaar in ons, 
uw koninkrijk kome op aarde 
uw wil geschiede, een wereld 
met bomen tot in de hemel, 

waar water schoonheid en brood 
gerechtigheid is en genade - 

waar vrede niet hoeft bevochten, 
waar troost en vergeving is 

en mensen spreken als mensen 
waar kinderen helder en jong zijn, 

dieren niet worden gepijnigd 
nooit één mens meer gemarteld, 
niet één mens meer geknecht. 

Doof de hel in ons hoofd 
leg uw hand op ons hart 

breek het ijzer met handen 
breek de macht van het kwaad. 

Van U is de toekomst 
kome wat komt. 

 
Huub Oosterhuis 
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Kerkrentmeesters praten u bij 

Beste gemeente,  
 

Het college van kerkrentmeesters heeft ook in de vreemde achterliggende tijd 
doorgewerkt. Bijna al de zaken die op ons bordje liggen dulden uitstel niet. 
 

Het kerkgebouw. 
We prijzen ons gelukkig dat we zo’n fijn nieuw kerkgebouw hebben. Het is een 
modern gebouw met veel technische snufjes. Daar wringt de schoen wel eens,  
want we hebben toch al te maken met regelmatige storingen in een breed scala 
aan systemen. Van de mooie lampen in de kerkzaal, de videowall tot aan de 
brandmeldinstallatie en verwarming. Veel hiervan wordt weer opgelost, maar het 
vraagt een niet aflatende aandacht.  
Met de Coronatijd kwam ook de noodzaak voor een video verbinding, zodat het 
volgen van de dienst ook met beeld, waar vandaan dan ook, mogelijk werd.  
Dit heeft zijn waarde al bewezen. Het moet echter wel worden genoemd dat dit 
niet stopt bij het ophangen van een camera en het trekken van wat kabels.  
We prijzen ons gelukkig dat een behoorlijk groot team, dat we het Beam Team 
hebben genoemd, deze taak erbij heeft gepakt. Elk van de leden bereidt de video 

presentatie voor en zit achter de knoppen tijdens de diensten. 
Daar kwam het regisseursschap over de beelden bij.  
Het is mooi om te zien hoe we elkaar helpen de nieuwe 
techniek in de vingers te krijgen, nieuwe trucjes leren om zaken 
nog mooier en soepeler te laten verlopen. We zijn daarom het 
Beam Team zeer erkentelijk dat ze de nieuwe techniek zo 
soepel hebben opgepakt. 

 

Financiën. 
Een belangrijke taak van de kerkrentmeesters blijven de financiële middelen.  
Uw bijdragen blijven onontbeerlijk en we prijzen ons gelukkig dat ook tijdens de 
coronaperiode de inkomsten op peil zijn gebleven. Dit laat onverlet dat we elk jaar 
een tekort hebben op de begroting. De lage rentestand helpt niet mee. Dit heeft 
onze volle aandacht. Op al de fronten kijken we of we kosten kunnen verlagen 
door slimmer, maar soms ook soberder te besteden.  
We lopen daar al de uitgavenposten op na. Hierbij moet u 
denken aan onderhoudscontracten, verzekeringen etc..  
De grote posten hebben we natuurlijk eerst bij de kop gepakt. 
Om een voorbeeld te noemen: hoewel de kerk als nul-op-de-
meter is gebouwd, bleken we toch te weinig stroom op te 
wekken om aan onze vraag te voldoen.  
Na het eerst te hebben gezocht in het verminderen van de 
vraag en daar ook serieuze verbeteringen in te hebben 
aangebracht  hebben we afgelopen jaar toch besloten te 
investeren in extra zonnepanelen.  
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Deze draaien nu een jaar mee en wat we er nu al van kunnen zien, ziet het er een 
stuk beter uit. En als u de actualiteit volgt, was dat geen moment te vroeg. 
 

We willen een kerk van het dorp zijn en dat lukt steeds beter. Het gebouw wordt 
naast alle kerkelijke activiteiten ook steeds meer door de week gebruikt voor 
indirecte maatschappelijk belangrijke zaken.  
Zo worden kinderen opgevangen in de bovenzaal door de Buiten Schoolse 
Opvang en gebruikt de logopediste het jeugdhonk.  
Ook koren vanuit heel Zeeuws Vlaanderen hebben zich in de kerk genesteld. 
Hierbij vervult de kerk een bredere maatschappelijke rol en creëert het extra 
inkomsten. Voor ons als kerkrentmeesters niet onbelangrijk. 
 

We maken graag van de gelegenheid gebruik om waardering uit te spreken voor 
iedereen die zich belangeloos achter de schermen inzet.  
Niets gaat zomaar vanzelf. 
 
Met vriendelijke groet,  De kerkrentmeesters.    
 
 
 
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. 0115-720671, e-mail kavl@zeelandnet.nl 
De bloemen uit de eredienst worden namens de gemeente bij een gemeentelid 
gebracht die bijv. pas uit het ziekenhuis is ontslagen of recent een diepte-of 
hoogtepunt in zijn/haar leven heeft meegemaakt. 
Ook de ophaaldienst wordt door de KVD verzorgd. Mensen die slecht ter been zijn 
kunnen worden opgehaald voor de kerkdienst.  
Momenteel wordt hier geen gebruik van gemaakt, maar mocht dit nodig zijn kunt u 
contact opnemen met Elly Tollenaar. 
Verjaardagskaarten voor gemeenteleden van 75 jaar en ouder worden via 
ouderlingen en contactpersonen bezorgd. 
Ook bij de bezorging van bijv. Paasattenties (bij gemeenteleden van 80 jaar en 
ouder) wordt een beroep op de vrijwilligers van de KVD gedaan, dit in 
samenwerking met de diaconie. 
Contactadres: Elly Tollenaar tel. 0115-612914, e-mail: ftollena@kpnmail.nl 

mailto:kavl@zeelandnet.nl
mailto:ftollena@kpnmail.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. 
Voor de tieners is er op de eerste zondag van de maand extra aandacht in de 
vorm van een luisterwijzer en na de dienst een bijpraatmoment. 
 
Kliederkerk 
Veel, héél veel kinderen komen naar de 
Kliederkerk! Op woensdagmiddag 
worden de kinderen opgehaald bij 
school. Kinderen van de groepen 3 tot 6 
mogen mee. 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.  
 
Inmiddels is het aantal kinderen zo gegroeid dat we niet meer in het jeugdhonk 
boven 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 dit jaar zijn: 8 december 2021,  
2 maart 2022 en 18 mei 2022. 
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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.  
 

De data voor dit jaar zijn: 
16 november 2021, 8 februari 2022 en 19 april 2022 
 
 
Driekoningen-feest 
Tijdens de Kerstvakantie zal er dit jaar een ‘Drie Koningenfeest’ zijn voor de 
kinderen van de lagere school én de Kids op Zolder. Dat belooft een koninklijk 
moment met veel knutselen en spelletje met kronen.  
Onthoud de datum van woensdag 5 januari! 
 
We hebben er zin!  
 
Namens leiding jeugdwerk, 
Jeugdouderling Daniëlle Rijksen en dominee Saskia Ketelaar 

 
  
 

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

www.pknhoek.nl 
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Collectebonnen. 
Deze zijn verkrijgbaar op kaarten van 20 x € 1,- = € 20 per kaart.  
Kaarten zijn te bestellen via bankrekening  
NL13 RABO 0373 7431 49 
t.n.v. CvK Protestantse gemeente te Hoek  
o.v.v. “Collectebonnen”.  
Nadat de betaling is ontvangen, worden de kaarten thuisbezorgd. 
 
 

Verhuur 
 
De mogelijkheid bestaat een ruimte te huren per dagdeel voor een vergadering, feest of 
dergelijke. 

Dagdeel Van Tot 

Morgen 08.00 uur 13.00 uur 

Middag 13.00 uur 18.00 uur 

Avond 18.00 uur 24.00 uur 

 
Tarieven: 
 

Kerkzaal 
 
Begrafenis of huwelijk 

Leden Pg Hoek Per dagdeel  € 200,- 

Niet-leden  Per dagdeel  € 300,- 

Niet-leden  Dominee € 200,- 

Niet-leden  Koster € 50,- 

Niet-leden  Organist € 50,- 

 
Andere doeleinden       Per dagdeel          € 300,- 
 

Rouwkamer (onder de toren): via de Ridder Uitvaartverzorging tel. 0115-565100 
 

Ontmoetingsruimte, (incl. gebruik van keuken), bovenzaal (max. 30 personen), 
consistorie (max. 10 personen), jeugdhonk (max 10 personen), crèche (6 personen) 

 
Vergaderingen / verenigingsbijeenkomsten: vanaf 25 personen 

Frequentie per jaar Morgen Middag Avond Extra dagdeel 

1 x € 50,- € 50,- € 60,- € 40,- 

2 – 5 x  € 40,- € 40,- € 50,- € 30,- 

6 x en meer € 30,- € 30,- € 40,- € 25,- 

 
Vergaderingen / verenigingsbijeenkomsten: minder dan 25 personen 

Frequentie per jaar Morgen Middag Avond Extra dagdeel 

1 x € 25,- € 25,- € 30,- € 20,- 

2 – 5 x  € 20,- € 20,- € 25,- € 15,- 

6 x en meer € 15,- € 15,- € 20,- € 15,- 
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Feesten en recepties, ontmoetingsruimte, incl. gebruik van keuken 

Vanaf  08.00 uur € 250,- 

Vanaf 13.00 uur € 200,- 

Vanaf 18.00 uur € 150,- 

Gehele dag + avond tevoren  € 300,- 

Receptie of condoleren 13.00 – 18.00 uur € 100,- 

 
Prijzen voor niet genoemde combinaties en/of langdurige huurovereenkomsten in overleg met 
beheerster of kerkrentmeesters. 
 
Voor de huurdatum dient het huurbedrag te zijn bijgeschreven op rekening  
NL13 RABO 0373 7431 49 t.n.v. CvK Protestantse gemeente te Hoek. 
Na gebruik dienen de ruimtes schoon te worden opgeleverd. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Voor feesten wordt een borg gevraagd van € 150,- die na verrekening van eventuele  
schade en breuk wordt teruggestort. 
 
Verhuur kan worden geweigerd voor activiteiten die zich niet verdragen met de grondslag  
van de kerk, te bepalen door het dagelijks bestuur van het College van Kerkrentmeesters. 
 

 

 
Beheer en verhuur: 
Mw. C. Mol, Ds. Raamshof 8, 4542 AZ Hoek 
Tel. 0115-441397 / 06-51039310 
E-mail: adriejmol@zeelandnet.nl 
  

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: 
Henk Siersema,  Gladiolenlaan 6, 4542 CZ  Hoek,  
tel. 0115-442074  mobiel:  06-40117334 

    e-mail: siersema@zeelandnet.nl 
Jeugdouderling:   Daniëlle Rijksen, Hendrikstraat 2,  

4542 AP Hoek, tel. 0115-442992  
    e-mail: danejansen@hotmail.com 
Ouderlingen:  Addie de Bree, Vogellaan 1, 4533 ES, Terneuzen 
    tel. 06-40196673  e-mail: adebree@zeelandnet.nl 

Ada Dieleman, Zouteweg 6, 4521GL Biervliet 
tel. 06-10629899  e-mail: adadieleman@zeelandnet.nl   
Elly Tollenaar, Sluispolderdijk 3, 4541 PA Sluiskil,  
tel. 0115-612914  e-mail: ftollena@kpnmail.nl 

Diakenen:   Tamar Hoebé, Molendijk 55, 4542 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, Koudepolderstraat 15, 4542AL Hoek  
     tel. 0115-720671   e-mail: kavl@zeelandnet.nl 
 

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 

mailto:siersema@zeelandnet.nl
mailto:danejansen@hotmail.com
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mailto:thoebe@hotmail.com
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27 

 

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

 

KERKRENTMEESTERS  
 

Administrateur:   Jaap Brouwer, Gerberalaan 35, 4542 CM Hoek,  
tel. 0115-442207 

Bankrekeningnummer:   
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. 0115-442445/06-23659571 
                  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 PKN Hoek. 
 
JEUGDWERK 
Algemeen contactadres:  Daniëlle Rijksen,Hendrikstraat 2, 4542 AP Hoek,  

tel. 0115- 442992  e-mail: danejansen@hotmail.com 
Contactadres kinderkring: Kobi Heeringa, Ds. Raamshof 26, 4542 AZ Hoek,  

tel. 0115-441301  e-mail: heeringa@zeelandnet.nl 
 

KERKELIJKE VRIJWILLIGERS DIENST 
Contactadres: Elly Tollenaar – de Bruijne, Sluispolderdijk 3,  

4541 PA Sluiskil, tel. 0115- 612914  e-mail: ftollena@kpnmail.nl 

 

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 – 441397 /  06-51039310  e-mail : adriejmol@zeelandnet.nl 

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

 

mailto:scribaat@pknhoek.nl
mailto:ftollena@kpnmail.nl
mailto:dagmar_siersema@hotmail.com
mailto:ftollena@kpnmail.nl
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Wat vraagt de Heer nog meer van ons 
dan dat wij recht doen en trouw zijn 
en wandelen op zijn weg?

Wat vraagt de aarde meer van ons 
dan dat wij dienen en hoeden 
als mensen naar Gods beeld?

Wat vragen mensen meer van ons 
dan dat wij breken en delen 
als ons is voorgedaan?

Het is de Geest die ons beweegt 
dat wij Gods wil doen en omzien 
naar alles wat er leeft.

Tekst: William Livingstone Wallace
‘What does our God require of us’
(vertaling Wim van der Zee) 
Muziek: Arie Eikelboom




