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Kerkelijke berichten vanuit de drie samenwerkende gemeenten: Hoedekenskerke - Nisse - ’s-Heer Abtskerke

TRIO - NIEUWS..... VIJFDE UITGAVE
Dit is de vijfde uitgave van Trio - Nieuws, het informatiebulletin van onze
samenwerkende protestantse gemeenten. We zijn en blijven drie zelfstandige
gemeenten, die daar waar mogelijk een steeds verdere samenwerking zoeken,
terwijl er ook op regionaal niveau volop ontwikkelingen zijn.
In welke vorm het volgende Trio-Nieuws uitkomt, is nog de vraag. Misschien wordt
dat wel een Federatie Trio-Nieuws. Deze nieuwsbrief wordt bij alle gemeenteleden thuis
bezorgd. De makers van het Trio-Nieuws wensen u veel leesplezier.
- - - - - - - - - -------------------------------T ri o -Nieuw s - novemb er 2 0 1 7 --------------------------------------- -

Ziekte ds. Egbert Rietveld.
Onze predikant ds. Egbert Rietveld is al een aantal weken ziek thuis. Hij is op dit moment helaas niet in
staat zijn werk te doen en het ziet er naar uit dat dit nog wel enige tijd kan duren. Voor de preekbeurten
in de komende periode is gelukkig voorzien. Is er behoefte aan pastorale zorg dan vragen wij u om
contact op te nemen met de scriba van uw gemeente of met het contactadres.
We wensen Egbert en zijn vrouw Tiny veel sterkte in de tijd die komt en gedenken hen in onze gebeden.
- - - - - - - - --------------------------------T ri o -Nieuw s - novemb er 2 0 1 7 ----------------------------------------

De Federatie ‘Rond de Zwake’.
			 een nieuwe kans.
Namens de kerkenraad van de Ark in
Hoedekenskerke mocht ik meedenken in het
proces van de totstandkoming van de federatieve
gemeente ‘Rond de Zwake’. Eerst schuchter en wat
afwachtend. Ik was immers geen kerkenraadslid
en was niet bekend met de gedachtegang en
besluitvorming van onze kerkenraad. Gelukkig
werd dat, onder leiding van ds. Arie van der Maas,
snel anders en kon ik meedenken en -praten in
een zo belangrijk proces. De gedrevenheid van ds.
van der Maas om te komen tot een vangnet voor
onze kerkgemeenschappen, die steeds kleiner
worden en die op den duur elkaars steun nodig

hebben, is iets om dankbaar voor te zijn.
Gaandeweg is dan nu het einddoel (of zoals
ik het beleef, het startpunt) bereikt. Een
federatiekerkenraad/gemeente is een feit
geworden. En u wist het al, met als naam:
Gefedereerde Protestantse gemeente ‘Rond de
Zwake’. Eén van de namen die door de commissie
op een lijst was gezet en in de vergadering rond de
ondertekening op 27 september door stemming is
gekozen. In deze vergadering konden ideeën voor

de nieuwe situatie aangedragen worden.
39 punten werden op papier gezet als start voor de
nieuw te vormen kerkenraad. Een bemoedigende
avond met vergezichten voor de toekomst. Een
toekomst voor onze gemeenten die in Gods hand
ligt maar waaraan wij, gewone stervelingen,
gestalte aan kunnen en mogen geven. De nieuw
te vormen kerkenraad zal in de komende tijd
met elkaar gaan overleggen. In eerste instantie
om vorm te geven aan een eerste gezamenlijke
dienst op zondag 14 januari 2018. Houdt deze
zondagmorgen nu al vrij en maak het mee!
Kom met een positief gevoel en met de insteek
dat we samen kunnen bouwen aan
uiteindelijk een nieuwe gemeente. Als
we als kerkenraden en kerkgangers
bereid zijn om over grenzen heen te
stappen en samen te zoeken bij de
bron naar wat ons bindt en waartoe
we als christen geroepen zijn kunnen
er mooie dingen gaan gebeuren. Als
we het spoor van Jezus willen volgen
dan kan het niet anders dan dat Hij
komt met Zijn Geest. Zomaar, in Nisse,
Oudelande of waar dan ook.
Ben je betrokken of is er nog een
dun lijntje met je gemeente in Driewegen, ’s-Heer
Abtskerke, Hoedekenskerke, Nisse of Oudelande,
ga meedoen/meedenken als één geheel in de
Zak van Zuid-Beveland. En natuurlijk ook in je
plaatselijke gemeente, die hulp en betrokkenheid
heel goed kan gebruiken. Laten we als plaatselijke
kerken en ook als we thuis zijn bidden voor dit
proces. Dan zullen we met elkaar een weg vinden
naar de toekomst.
Jo Koeman
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Restauratie Kerk Nisse
Menigeen zal zich afgevraagd hebben waarom er nu weer een steiger en
hoogwerker bij de kerk staat.
Het betreft ditmaal werkzaamheden aan de noordelijke zijvleugel. Aan
de buitenzijde moest een rollaag voorzien worden van een aantal nieuwe
stenen en helemaal opnieuw gevoegd worden. Geheel anders is het aan de
binnenzijde van de zijvleugel aan het houtwerk op de zolder.
Daar de zolder alleen te bereiken is via een luik op het dak en eerlijk gezegd
komen wij daar haast nooit, maar de monumentenwacht heeft ontdekt dat
er knaagkevers flink aan het werk geweest zijn.
Voornamelijk de onderzijde van de balken zijn erg aangevreten en moesten
gedeeltelijk vervangen worden. Het is geen makkelijk karwei daar de ruimte
onderin erg klein is. [zie foto’s]
Gezien de ernst van de aantasting moest er snel ingegrepen worden. Wat minder aangetast is wordt door
Traas ongedierte verder behandeld. Deze extra schadepost is daarom een fikse tegenvaller. Ook het kruis
op het koor is er afgehaald om het te behandelen tegen roestvorming.
Verder zal er in november een onderzoek plaats vinden
betreffende de muurschilderingen. Wat is er aan de hand:
De laag waarop de schilderingen aangebracht zijn zit op
diverse plaatsen los van de muur. Om dit te herstellen is
subsidie aangevraagd, maar de Rijksdienst voor het Cultureel
Erfgoed heeft als eis gesteld dat de loszittende laag eerst in
beeld gebracht moet worden voordat zij een besluit nemen.
Hiervoor wordt er op 7 november een hoogwerker in de kerk
geplaatst waarna een deskundige de muurschilderingen in
beeld brengt waar het pleiterwerk los zit. Ook zal een proef
genomen worden om het pleisterwerk vast te zetten. Al met al
wordt er weer flink gewerkt om onze mooie kerk in conditie te
houden.
M.vr.gr. uit Nisse Piet van Westen.
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Nieuws van Trio-Diaconie
Als diaconieën van ’s-Heer Abtskerke, Nisse en Hoedekenskerke komen we regelmatig bij elkaar om samen
het diaconale werk vorm te geven. We proberen zoveel mogelijk de collectedoelen gelijk te laten lopen om
onze bijdragen niet te veel te laten versnipperen. We volgen waar mogelijk het collecterooster van de PKN.
Maar natuurlijk denken we ook na over vormen van dienstbaarheid niet alleen voor mensen ver weg, maar
ook de mensen dichtbij. Kijken voor wie wij een naaste kunnen zijn is onze belangrijkste taak.
Door dienstbaar te zijn aan mensen en groepen in de samenleving willen we zichtbaar gestalte geven aan de
Bijbelse boodschap om te werken aan een rechtvaardige samenleving.
Onze hulp varieert van korte eenmalige hulpacties tot een wat langduriger steun. Zo hebben we onlangs
besloten verschillende Zeeuwse doelen voor een langere periode te steunen. Dit zijn o.a. geworden:
1. het Zeemanshuis in Vlissingen, The Mission to Seafarers Vlissingen is een stichting die zich inzet voor
het materieel en geestelijk welzijn van zeevarenden. Zij bezoeken de schepen die in de haven liggen, heten
de bemanning hartelijk welkom in Vlissingen en vragen naar hun wel en wee.
2. Stichting Leergeld Goes richt zich op schoolgaande kinderen van 4 tot 18 jaar, die wonen in het
Oosterscheldegebied. Zij zorgen ervoor dat kinderen kunnen meedoen aan sport of muziek om te
voorkomen dat ze in een sociaal isolement raken.
3. De voedselbanken Bevelanden verzorgen voedselpakketten op vijf locaties, hun doelstelling is o.a. het
verspillen van levensmiddelen en het bestrijden van armoede in Nederland.
4. Stichting Clara Thuis, dit is een onderdeel van de stichting Het Clarahofje. Clara Thuis richt zich specifiek op de inzet van vrijwilligers bij mensen thuis in hun laatste levensfase. Deze goed opgeleide en betrokken vrijwilligers bieden tijd, aandacht en ondersteuning aan de zieke en hun naasten en de mantelzorgers.
Niet altijd zijn de diaconale opbrengsten meetbaar. Bijvoorbeeld wanneer de actie zich heeft gericht op
zingeving en niet direct praktische hulp. Toch kan deze vorm van ondersteuning van wezenlijk belang zijn,
juist omdat soms andere instanties ontbreken. Dit kan ook betekenen dat diaconale hulp doorgaat tegen de
verdrukking in en waar andere instanties stoppen omdat ze te weinig resultaten zien.
Omdat kerk-zijn verder gaat dan de zondagmorgen willen we als diaconie midden in de wereld van alledag
staan. Met open ogen en oren en met een liefhebbend hart.
‘Wees barmhartig, zoals jullie Vader barmhartig is’
Trio-Nieuws_november_2017
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Diensten rond de Kerstdagen
Hoedekenskerke:
Op 17 december is er ’s morgens om 10.00 uur een viering op de 3e advent, voorganger is de heer
A. Verdoorn. ’s Middags om 15.00 uur geeft de muziekvereniging Con Amore / Con Affezzione een
kerstconcert.
Op zondag 24 december is er ’s morgens geen dienst, de kerstnachtdienst begint om 22.00 uur.
Mevr. Timmers gaat voor, de zanggroep heeft o.l.v. Jos Roelse weer een aantal kerstliederen
ingestudeerd. Het belooft een feestelijke dienst te worden vol van licht en
hoop voor een wereld met meer liefde en oog voor elkaar.
Op Eerste Kerstdag vieren wij kerstfeest in Nisse in een Triodienst
waarin ds. M. Haas voorgaat, aanvang 10.00 uur.
Op zondag 31 december sluiten we het kalenderjaar af in een dienst die
om 10.00 uur begint en waarin dhr. G. Berrevoets zal voorgaan.
’s-Heer Abtskerke - Nisse
Zondag 10 december 10.00 uur, preekt ds. Van der Klis in ’s-Heer Abtskerke, koffiedrinken na de
dienst. De kerk is dan al versierd omdat er ’s middags een concert is van Vrouwenkoor Cadans.
17 december 10.00 uur, preekt mevr. Timmers in Nisse.
24 december 10.00 uur is er een zangdienst in de kerk van ’s-Heer Abtskerke voorbereid door de
liturgiecommissie. Als er kerstliederen zijn die u graag zingt laat het ons dan weten dan kunnen we ze
in de dienst een plaats geven. Doorgeven aan Ineke van Hasselt, Annet Moerdijk of Els Voss.
24 december om 19.00 uur is er in Nisse het kerstfeest van de zondagsschool.
25 december 10.00 uur, Kerstochtend vieren we het kerstfeest in Nisse, geleid door ds. Marga Haas uit
Middelburg.
Zondag 31 december is er geen dienst, we worden dan verwacht in Hoedekenskerke, dhr. G. Berrevoets
zal dan voorgaan.
De kerken bieden volop activiteiten in de laatste weken van 2017.
			

Weet u hartelijk welkom!
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Jaap van Erk 60 jaar kerkorganist
In de dienst van 24 september jl. herdachten we het feit dat Jaap van Erk 60 jaar kerkorganist
is, waarvan 30 jaar in Hoedekenskerke. In zijn jonge jaren begon Jaap in Raamsdonkveer en
Geertruidenberg kerkdiensten te begeleiden en nu doet hij dat al 30 jaar op het Proper orgel in
Hoedekenskerke. Jaap maakt de diensten tot een feest. Hij weet wat begeleiden is. Niet alle registers
open maar juist bescheiden in volume om de gemeentezang te stimuleren. Vele malen oefende hij met de
zanggroep en als de zanggroep in de dienst haar medewerking gaf kon hij met tintelende begeleiding het
geheel tot een feest maken. Standaard waren zijn woorden:
“We maken er een feestje van”. Natuurlijk zal Jaap, vanuit
zijn vertrouwde plek op de orgelbank, de orgeltonen ook na
60 jaar nog steeds sprankelend laten klinken. Jaap werd
flink in het zonnetje gezet. Uit handen van burgemeester
Dijksterhuis van de gemeente Borsele ontving hij een
bronzen legpenning, voor echtgenote Jopie een mooie bos
bloemen. De thuisgemeente Hoedekenskerke bood Jaap een
geldbedrag en een oorkonde aan. Ook de kinderen van de
kindernevendienst lieten zich niet onbetuigd en hadden een
fraai kunstwerk gemaakt voor Jaap. Een mooie verrassing
en een feestelijke afsluiting van een bijzondere dienst. Met
een bijzondere taart voor bij de koffie.
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Kerkbalans 2018
De toegezegde bijdragen voor Kerkbalans 2017 in onze gemeenten komen goed binnen. Daar zijn we blij
mee. Mocht u uw bijdrage voor 2017 nog niet hebben overgemaakt, vragen wij u dat alsnog te doen. We
hopen dat alle toegezegde bijdragen voor 1 januari 2018 door onze kerkrentmeesters zijn ontvangen.
We zijn inmiddels gestart met de voorbereidingen van Kerkbalans 2018.
De actie Kerkbalans wordt gehouden van 20 januari t/m 3 februari en het
landelijke thema is ‘Geef voor je Kerk’.
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Terugblik Herdenkingsdienst Hoedekenskerke
Op zondag 22 oktober stond de dienst in Hoedekenskerke in het teken van de herdenking van de
oktoberdagen 1944. Tijdens de heftige beschietingen om het dorp vrij te krijgen hebben de inwoners van
Hoedekenskerke veel geleden. Zij moesten omgaan met angst, pijn en verlies. De periode van 26-29 oktober
was een korte maar zeer heftige tijd die niet meer te vergeten valt.
In totaal waren er 38 slachtoffers van de oorlog. De meesten kwamen om tijdens deze oktoberdagen.
21 slachtoffers liggen begraven bij het oorlogsmonument bij de kerk. Het monument wordt tot op heden
onderhouden door vrijwilligers, zij worden bijgestaan door de leerlingen van de Christelijke Basisschool de
Regenboog, die het monument geadopteerd hebben.
Het thema van de dienst was ‘Geloof en Overheid’. Een indringend en uitdagend thema waarbij we stilstonden
bij het feit dat ‘de Overheid’ ook mensen zijn die God nodig hebben en dwars tegen alle regels in Gods liefde
kunnen laten zien aan een ieder die een beroep op hen doet. En dan ervaar je dat God trouw is ondanks alle
tegenkrachten. Dat er mensen zijn die vanuit dat geloof hun medemens helpen en bemoedigen. Dat is de
geschiedenis van God met de mensheid.
Ook in Hoedekenskerke waren er ten tijde van die oktoberdagen moedige en hulpvaardige mensen om
getroffenen bij te staan. Er werd niet over nagedacht zij gingen gewoon, tot welzijn van het hele dorp.
Mooi waren de verhalen van de families van Dalen en
Verdonk. Door deze vertellingen blijven de namen van
de slachtoffers in onze herinnering. We kunnen slechts
bij benadering invoelen hoe de families in diep verdriet
waren gestort. Jo van Dalen, nog maar 33 jaar, een
verloofde en ouders achterlatend. En Jan Verdonk,
59 jaar, een vrouw en 2 thuiswonende kinderen
achterlatend.
Na de dienst werd er verzameld rondom het
monument. Na het blazen van de ‘Last Post’ was
het twee minuten stil waarna het ‘Wilhelmus’ werd
gezongen. Hierna vond de kranslegging plaats door
kleindochters van de familie Verdonk.
Met het lezen van het gedicht ‘het is tijd, niet om
verbolgen achterom te kijken, maar hoopvol vooruit te
zien’ werd de plechtigheid besloten. Door de aanwezige
kinderen werden rode rozen op de graven gelegd. Van de uitnodiging nog een kopje koffie te blijven drinken
en wat na te praten werd dankbaar gebruik gemaakt.
We mogen terugkijken op een mooie zinvolle herdenkingsdienst. Als hoop en richting voor de toekomst.
- - - - - - - - - - - -----------------------------
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Nieuw initiatief: Breigroep in Hoedekenskerke
Op dinsdag 12 september was het dan zover: deze ochtend zou de breiclub van start gaan. Een nieuw
initiatief van de kerk voor het dorp. We hopen hiermee een verbinding te leggen met het dorp en haar
inwoners. Waaronder dus ook alle kerkgangers. Met elkaar willen we gaan haken en breien voor het goede
doel. Het doel is een kindertehuis in Roemenië. De brief die we ontvingen uit Roemenië is voorgelezen. Zij
zijn blij dat vanuit de Ark dit initiatief is ontstaan en er werd aangegeven waar behoefte aan is. Prettig
voor ons om te weten wat we kunnen breien of haken. Op deze eerste ochtend mochten we een bescheiden
aantal vrouwen ontvangen, zowel uit het dorp als uit de kerkelijke gemeente. We hebben het gezellig met
elkaar, drinken een kopje koffie en ervaringen worden uitgewisseld. Ben je niet zo’n superster in breien of
haken dan is er altijd wel iemand met meer ervaring om je op weg te helpen. We zijn nu ruim een maand
op weg en inmiddels zijn er al wat truien, vestjes, etc. af. Alle stukken zullen opgeslagen worden tot ze op
transport richting Roemenië gaan. We komen om
de veertien dagen bij elkaar in de consistorie van
de kerk. Wanneer je dit leest en denkt dit is iets
voor mij: weet je dan welkom!, we kunnen echt nog
wel wat breisters/haaksters gebruiken. De data
staan aangeplakt bij de consistorie of een mail naar
mariannebijkerk@zeelandnet.nl werkt ook.
Wanneer je niet kunt komen maar wel in het bezit
bent van wol dat toch maar in een zak op zolder
staat, dan stellen we het op prijs dit te ontvangen.
Een idee in al haar eenvoud maar met grote gevolgen.
Zoals een steentje in de vijver steeds grotere kringen
maakt.
Marianne Bijkerk
TRIO-NIEUWS wordt verzorgd door:
Ko Nijsse en Peter van Buuren namens Nisse / ’s-Heer Abtskerke
en Peter Wattel namens Hoedekenskerke.
E-mail: trio-nieuws@kerksheerabtskerke.nl
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