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

TRIO - NIEUWS..... TWEEDE UITGAVE

Het nu voor u liggende Trio-Nieuws is de tweede uitgave van 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. Elders in dit Trio-Nieuws kunt u
hierover meer lezen.
In deze nieuwsbrief leest u ook ......
- over de vastentijd of veertigdagentijd
- over activiteiten met jongeren
- over open kerk 2016
- over de restauratie van kerktoren en de wandelkerk
- over voettochten door de Zak.
- over kerkbalans 2016
- over adopteer een steen (of meer)
- over zo’n 25 vrijwilligers, van binnen en van buiten de kerk, die rijden
vanaf januari voor Jikkemiene, een kwetsbare, kleinschalige dagvoorziening in Nisse.
- over de plannen om bestaande diensten door en voor kinderen verder te versterken en uit te breiden.
Het volgende Trio-Nieuws komt uit in september en wordt bij alle gemeenteleden thuis bezorgd.
De makers van het Trio-Nieuws wensen u veel lees plezier.
---------------------------------------- Trio-Nieuws - maart 2016 ----------------------------------------

VEERTIGDAGENTIJD OF VASTENTIJD

		

Vasten … ook iets voor jou?

De vastentijd of veertigdagentijd, een traditioneel
Rooms-Katholiek gebruik begon op Aswoensdag
10 februari 2016. Deze periode van veertig dagen
duurt tot Pasen. Bij het tellen van de veertig dagen
worden de zondagen niet meegerekend. De kleur
in de liturgie is paars.
Vastenperiodes raken, ook bij niet- kerkelijken,
steeds meer in zwang.
De Veertigdagentijd is de voorbereidingsperiode
op de belangrijkste christelijke feestdag…. Pasen
Natuurlijk vraagt een groot feest als Pasen om een
goede voorbereiding.
Vaak wordt ons leven teveel beheerst door zaken
als: geld, bezit, sport, werk, status e.d. Het is heel
goed om daar in deze periode wat meer afstand
van te nemen, om los te komen van materiele
zaken en te zien wat er leeft in ons hart.
Daar is de Veertigdagentijd bij uitstek geschikt
voor, om God opnieuw een centrale plaats in ons
leven te geven. Vasten, zelfbeheersing, is van
groot belang, ook maatschappelijk gezien. Er zijn
meerdere manieren van vasten. Je kunt stoppen
met roken, afzien van alcoholische dranken of het
eten van snoep. Minderen met het gebruik van
social media is ook een mogelijkheid.

Het hoogfeest van Pasen vieren we op zondag
27 maart en dat is het begin van de Paastijd
Wat is de belangrijkste christelijke feestdag?
Veel mensen zullen zeggen: dat is Kerstmis, want
toen is Jezus geboren. Natuurlijk is Kerstmis een
groot feest, wij vieren dat God als Mens op aarde
is gekomen. Toch is niet het Kerstfeest maar
Pasen het belangrijkste christelijke feest. Waarom?
Omdat het de kern van ons geloof raakt. Die kern
kun je samenvatten in één klein zinnetje: Jezus,
de Zoon van God, is niet dood, maar Hij leeft! Zijn
leven eindigt niet op Goede Vrijdag aan het kruis.
Dan zou zijn weg een doodlopende weg geweest
zijn.
Dit Verrijzenisgeloof is het hart en het unieke
van ons christelijke geloof. Wij geloven in een
Levende Heer. Wij geloven dat het leven sterker is
dan de dood. Dit geldt niet alleen voor Christus
zelf, maar voor iedereen die in Hem gelooft.
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VRIJWILLIGER BIJ DE ‘JIKKEMIENE’ BUS

Daar sta je dan, gepensioneerd. Langzaam maar zeker
bouw je wat werkzaamheden af. En voor je het weet zit
je ineens een kruiswoordpuzzel op te lossen. Een leegte?
Nou, dat niet direct.
Maar je bent wel blij als Egbert Rietveld je vraagt of je
af en toe met het busje van Jikkemiene, ’s ochtends
wat cliënten wilt ophalen en ’s avonds weer naar huis
wilt brengen. Niet dat je leven na je pensionering geen
zin meer had. Maar nu moet je ineens weer vroeg
op. Of je wilt of niet. Net zoals vroeger. Er wachten
immers mensen op je. En ergens schiet het begrip
‘maatschappelijk functioneren’ je weer te binnen. ‘Ja’,
zeg je dus tegen Egbert. ‘Dat lijkt me een goed idee’.
Maar voor het zover is blijken er nog heel wat voeten in
de aarde. Een verklaring van goed gedrag bijvoorbeeld.
Raar eigenlijk, dat zo’n verklaring wordt geleverd door
mensen die je absoluut niet kennen.
Voorlichtingsbijeenkomsten en kennismakingsrondes
volgen. Beschikbaarheidrooster en rijroutes worden
bestudeerd. Alle lof voor Jan Noort, die als vrijwilliger
ook nog eens de coördinatie op zich nam. Dàt is

pas maatschappelijk
functioneren.
En dan is het grote moment
daar. Ik verschaf me om
half negen ’s-ochtends de
sleutel van het busje en rijd
daarmee, volgens een vooraf
zorgvuldig bestudeerde
route, langs de cliënten.
Eerst nogal nerveus,
want het busje heeft een
automaat en rijdt op diesel. Nog nooit in zo’n busje
gereden. Mijn vriend Andries rijdt mee om me geestelijk
te ondersteunen. Zoals ik dat de eerste keren ook bij
hem zal doen voor zijn zielenrust.
Maar het blijkt al gauw, dat we daarvoor beter bij de
cliënten terecht kunnen. Zij kennen de route. Zij kennen
elkaars ups en downs. En al spoedig blijkt die eerste rit
iets om de volgende keren naar uit te zien.
En nu? Echt, ik zou niet weten hoe ik de dag beter
zou kunnen beginnen dan met het ophalen van mijn
passagiers.
Erik de Boer
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GELOVEN IN DE ZAK

kennis en bestuurskracht in de kleiner wordende
gemeenten. Daarnaast kunnen bestaande
praktische initiatieven ook waardevol zijn,
en sterker worden in combinatie met andere
gemeenten. Zo kan van samen vieren op zondagen
ook een stimulans uitgaan. In onze combinatie
van gemeenten is dat het geval en het aantal
gezamenlijke (Trio)diensten zal dit jaar en komend
jaar verder toenemen.
Noteer: zondag 16 oktober. Dan komen we als
gemeenten uit de Zak bij elkaar in één dienst.
Dat is echter alleen mogelijk in een van de grotere
kerken. Via Kerkwijzer hoort u daar meer over!

Sinds begin vorig jaar kreeg de bezinning op
verdergaande samenwerking tussen kerkelijke
gemeenten in de Zak van Zuid-Beveland een
vastere vorm. Dit regioberaad bestaat uit negen
gemeenten voor elf dorpen.
Dit voorjaar zal een notitie worden voorbereid
waarin deze vraag leidend is:
Hoe zijn we (samen) “kleine kerk”? Op het gebied
van bestuur en organisatie biedt bijvoorbeeld
de federatievorm goede perspectieven voor onze
regio. Daarin worden zowel de garantie van
zelfstandigheid van de plaatselijke gemeenten
gewaarborgd als ook het inbedden van de nodige
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KINDERDIENSTEN

“Wat doen we eigenlijk met jonge
kinderen en hun ouders? We
dopen de kinderen en doen verder
eigenlijk niks totdat de kinderen
jaren later misschien met hun
ouders meegaan naar de kerk en de
kindernevendienst bezoeken.”
Die vraag was een aantal jaren
geleden aanleiding om in de gemeenten Borssele,
’s-Heer Arendskerke en Lewedorp de doopouders
van de afgelopen jaren bij elkaar te roepen en hun
de vraag voor te leggen wat zij en de kerkelijke
gemeente voor elkaar zouden kunnen betekenen.
Daaruit kwam onder meer het verzoek om af
en toe diensten te organiseren waarin speciale
aandacht is voor jonge kinderen en hun ouders.
De gemeente Nieuwdorp haakte vanaf het eerste
begin aan bij het initiatief.
De eerste kinderdienst in dit kader werd gehouden
te Borssele in 2010 met als thema ‘De kerk viert
feest’. Sindsdien wordt jaarlijks bij toerbeurt in
een van de deelnemende dorpen een kinderdienst
georganiseerd. De laatste keer was 7 februari
2016 in de Petruskerk te ’s-Heer Arendskerke.

Het thema was ‘schatkist’. Het was
een dienst met en voor kinderen.
Omdat deze diensten met en
voor vier gemeenten worden
georganiseerd, is de viering
tegelijkertijd een feestelijke
ontmoeting van kinderen en hun
ouders met leeftijdgenoten. Ook
is het fijn dat bij voorbereiding en
uitvoering de krachten gebundeld kunnen worden.
Misschien kan in de toekomst de kring van
deelnemende gemeenten worden uitgebreid. Zeker
hier geldt: hoe meer zielen, hoe meer vreugd.
Bij de dienst op 7 februari waren om die reden
ook onder meer kinderen en leiding van de
zondagsschool uit Nisse aanwezig.
Op 26 maart wordt om 17.00 uur in de Petruskerk
van ’s-Heer Arendskerke een paasviering voor
kinderen gehouden. (Jonge) kinderen maken vaak
de sprong van Palmzondag naar Paasmorgen en
krijgen nauwelijks mee wat er in de Goede Week
aan de orde is. Deze kinderpaasviering wil in deze
leemte voorzien. Alle belangstellenden (jong en
oud) zijn van harte welkom.
M.J. Wisse
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ACTIVITEITEN MET JONGEREN (DIACONAAL)

Januari 2014:
we gaan van start met TEENS@Hoedjes.
Met 4 man/vrouw sterk vormen we de leiding,
afkomstig uit verschillende kerken uit Goes en
Hoedekenskerke.
De uitnodiging gaat naar alle ons bekende 12-16
jarigen uit Hoedekenskerke en omgeving.
Wat we hen aanbieden?
Eens per maand een gezellige vrijdagavond met
op het programma: film, praten, sport, koken,
creatief, informatief en een open oor voor
suggesties van hun kant.
Inmiddels hebben we zo’n 20 avonden
beleefd met een groep van 5 tot 15
jongeren.
Ook onze jongeren zitten op de social
media dus alle uitnodigingen gaan via de
groepsapp.
We hebben geen vaste opzet voor het
programma, behalve het onderdeel
“snacken en kwekken”, dat geen nadere
toelichting nodig heeft.
Een greep uit de programma’s om een
idee te geven van wat er gebeurt:
Een ladies en men’s night: kralenketting enz. voor
de meiden en een voetbalavond voor de mannen
in de gymzaal, 2x een banketstavenactie voor
een goed doel; we skypeten met Eriss, die op de
vuilnisbelt leeft in Nairobi. We zagen de docu
“Dusty bin dreams” die zij voor het grootste deel
gefilmd heeft. De actie was een groot succes! Mét
de opbrengst van de kerstnachtdienstcollecte en
die van ” Kunstspeuren in de Zak”, hebben we zo’n
€2000,- voor haar opleiding bij elkaar gekregen.
In mei komt ze naar Nederland om een cursus
“filmmontage” te volgen. Ze komt zeker ook naar

TEENS@Hoedjes.
Misschien gaan we volgend seizoen wel
meedoen met “Nacht zonder dak”, over
vluchtelingenproblematiek. We hadden
aan het eind van het seizoen de BBBQ, de
BoerhaaveBingoBarbeque. We hebben (Indisch)
gekookt, de toren beklommen en meegewerkt
aan de Lichtjestocht* van de basisschool. We
“leverden” daartoe: 3 (zingende) koningen, 2
kamelen, 2 schildwachten en 1 Herodes…..In
2014 bouwden we een kerststal op ware grootte
tegen de kerk aan. We lazen de teksten uit het
dagboek van Anne Frank tijdens de
4 mei-herdenking, Rosa was Anne.
We bouwden een maquette van het
Achterhuis, die van binnen gefilmd
werd door Tijs met een cameraatje dat
gebruikt wordt bij een endoscopie(!!). Dit
jaar gaan we nog een avond College Tour
doen met een mystery guest…….. en dit
is nog niet alles.
Het is samenbindend, da’s een ding dat
zeker is. Sommigen in de kerk hoopten
dat deze jongeren in de kerk zouden
gaan komen…… daar is méér voor nodig.
We voelen en voeden saamhorigheid en soms kómt
het erop…op zingeving, God, geloof. Die momenten
plannen we niet, we staan ervoor open en zijn
bereid om er op in te gaan.
Enne…mocht u/jij zin hebben om een duit in het
zakje te doen….. stort wat op de rekening van de
diaconie en …ervoor bidden…graag!!
Donny Scholten, Gerard Verkuil, Mitchel
Vermeulen, Hanny van Wijngaarden
* Het filmpje van de lichtjestocht 2015 is te
bekijken via: http://youtu.be/AbhvcTVlt1E
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“Ik ben het licht der wereld..”
“Jullie zijn kinderen van het licht..”
Voorwerpen als kandelaars, blakers,
scheepslampen, spiegels, olielampjes met daarbij
teksten in bijv. de vorm van
gedichten, liederen zullen te zien/
lezen zijn. En natuurlijk…ons mooie
kerkje is sowieso het bezichtigen
waard.
Voorgaande jaren ontvingen we
tussen de 500 en 700 bezoekers.
Dat hopen we voor dit jaar weer.
Komt dat zien!!

OPEN KERK 2016 IN DE 3 GEMEENTEN

’s-Heer Abtskerke
Deze zomer doen we deuren van onze kerk
weer open voor dorpsgenoten en passanten.
Vanaf zaterdag 2 juli tot en met
zaterdag 16 september bestaat de
mogelijkheid om de kerk van binnen
te bekijken tussen 13.00 en 16.00
uur. De openingstijden op Open
Monumentendag zijn van 13.00 tot
17.00 uur.
De dan aanwezige vrijwilligers zullen
u graag ontvangen en rondleiden
in ons mooie monument. Ook zal er
dan tegen betaling gelegenheid zijn om de toren te
beklimmen (mits het weer het toelaat).
Hoedekenskerke
Voor de 7e keer zal in de zomermaanden op de
woensdagen , het monumentenweekend en tijdens
de Kunstroute in september, de kerk open zijn.
De titel van de tentoonstelling is “al-licht”.
In de Bijbel komt het woord en begrip licht, veel
voor.
“Er zij licht..”

Nisse
De Mariakerk in Nisse wordt tijdens de
zomermaanden op zaterdagen van 13.30 tot 17.00
uur opengesteld voor bezichtiging. Er zijn dan
ook mogelijkheden voor rondleidingen. Jaarlijks
wordt in september meegewerkt aan de Open
Monumentendag.
Verder is er de mogelijkheid voor rondleidingen
met groepen op afspraak via de heer
G. Smallegange, tel 0113-649780.
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RESTAURATIE TOREN VAN DE JOHANNES DE
DOPERKERK TE ’S-HEER ABTSKERKE

In juni 2015 is de gemeente Borsele gestart
met de restauratie van de toren van onze
‘Johannes de Doper’ kerk. Nu, februari 2016,
zijn de werkzaamheden inmiddels afgerond. De
natuurstenen leien en het loodwerk van de torenspits
zijn vervangen. Het lood op de spits is ook vernieuwd.
Daarna is het kruis met de opnieuw vergulde
windhaan weer terug geplaatst. De gerestaureerde
galmborden zijn teruggeplaatst. De binnenzijde
is nu voorzien van vogelwering. Het uurwerk is
teruggeplaatst en van nieuwe lampjes voorzien.Het
resultaat van het gerestaureerde metselwerk ziet
er prachtig uit. De slechte stenen (kloostermoppen)
zijn uitgehakt en vervangen door nieuwe. Ook
het voegwerk is op veel plaatsen vernieuwd. Het
glas in lood raam in de toren is aan de buitenzijde
van vogelwering voorzien. De binnenkant van de
toren is ook gerestaureerd. Het plafond is opnieuw
geschilderd en de toegangsdeur van de toren heeft
een nieuwe verflaag gekregen. De toegankelijkheid
van de toren is aangepast.

De omloop is nu bereikbaar via
een trap op de klokkenzolder en
het al bestaande deurtje in de
spits. De opgang, de zolders en
de spits zijn voorzien van Ledverlichting.
Bij activiteiten in en om de kerk is
het nu mogelijk om publiek toe te
laten op onze toren.
Werkzaamheden in de kerk
Met de restauratie van de
toren zijn ook een aantal
werkzaamheden in de kerk
uitgevoerd. Dit betreft incidenteel stucwerk in de
consistorie en in het koor. In de kerk zijn enkele
plavuizen vastgelegd en is het voegwerk tussen
de plavuizen vernieuwd. De weer ingeschakelde
luidklokken luiden weer op de vaste tijdstippen en
bij de kerkdiensten. Het orgel zal dit jaar nog een
onderhoudsbeurt krijgen. De kerk ziet er aan de
binnenkant ook weer prima uit
Foto’s van de restauratie vindt u op onze website
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VOETTOCHTEN DOOR DE ZAK

Afgelopen najaar is de eerste voettocht door de Zak gestart, met mensen uit
gemeenten en parochies uit heel Zeeland. In december was een tweede voettocht en
op 19 maart wordt de derde voettocht gehouden. Iedere keer starten we in een
andere gastgemeente. Zo weven we op nieuwe manieren verbanden tussen mensen en
kerken en laten we zien: met elkaar zijn we tot meer in staat dan we denken!
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RESTAURATIE PLAFOND WANDELKERK IN DE MARIAKERK TE NISSE

Wat is het plafond in onze Mariakerk weer mooi. Met stellingen en een hoogwerker
gingen de schilders van de Fa. Franse met hun schuurmachines het plafond te lijf.
Prachtig als je een schoongemaakt deel naast een vies en vuil deel zag, dan wordt
je daar gewoon blij van. Alhoewel het plafond van de wandelkerk smeriger is dan in
het koor, schoot het werk lekker op. Het werk was mooi optijd klaar en de kerk is
schoongemaakt. Intussen is ook de nieuwe verlichting aangebracht. 8 nieuwe LEDlampen zijn bovenin de wandelkerk opgehangen, welke aangestuurd worden door
een soort PC en bediend worden middels een kastje, aan/uit en dimbaar. Door de
aangebrachte Led-verlichting zijn ook de grafzerken veel beter te bekijken.
We waren voor de dienst van 28 februari klaar met het werk, mooi, mooi, mooi!
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ADOPTEER EEN STEEN

Je kunt het maar alvast weten.
Hoedekenskerke gaat een project opstarten met
als doel geld in te zamelen voor onze dorpskerk
‘de Ark’, want wat is ons dorp zonder kerkgebouw.
Het aantal gemeenteleden
daalt en omdat we toch ons
kerkgebouw in goede staat willen
houden gaan we in juni het
project opstarten onder de slogan:
“Adopteer een steen (of meerdere)”
Nadere informatie volgt.
		
De kerkenraad van ‘de Ark’.

KERKBALANS IN ONZE DRIE GEMEENTEN

In januari is in onze 3 gemeenten de actie
Kerkbalans gehouden.
Wij bedanken de vrijwilligers
voor het rondbrengen van
de brochures / folders en het ophalen van de
toezeggingen. Het voorlopig resultaat van de
toezeggingen geeft aan dat de opbrengst ongeveer
op hetzelfde niveau of iets lager uitkomt dan de
opbrengst in 2015.
We zijn blij met het resultaat.
Wij bedanken alle leden van onze gemeenten die
onze kerk via Kerkbalans steunen.

TRIO-NIEUWS WORDT VERZORGD DOOR:
Ko Nijsse en Peter van Buuren namens Nisse / ’s-Heer Abtskerke
en Peter Wattel namens Hoedekenskerke.
Ds. Egbert Rietveld is als adviseur toegevoegd.
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