Zaterdag 5 augustus 2017
Van 31 oktober 2016 tot 31 oktober 2017 wordt door heel Nederland gevierd dat er
500 jaar geleden binnen de kerken een belangrijk moment heeft plaatsgevonden in het
vernieuwingsproces van die periode ....’
Ook in Hoek zal daar volop aandacht voor zijn!
Door de Protestantse Kerk in Nederland is er een estafette georganiseerd met als titel ‘Als een
lopend vuur’, hierbij hoort een kaars die door heel Nederland gaat. Het begin van de estafette in
Zeeland is op 5 augustus, op die dag komt de kaars vanuit Noord-Holland naar Hoek, op 12
augustus gaat de kaars door naar Veere.
In onze provincie wordt de estafette om 11.00 uur in de kerk van de Protestantse gemeente te
Hoek geopend door ds. Karin van den Broeke uit Wissenkerke, preses van de synode van de
Protestantse Kerk in Nederland.
Daarna wordt er door Piet de Blaaij van het Streekmuseum Axel, verteld over de oorsprong van
Zeeuws-Vlaanderen n.a.v. de Reformatie. Vervolgens zal er vanuit de kerken en parochie stil
gestaan worden bij de samenwerking tussen de verschillende kerkgenootschappen zoals die nu
is.
Bij deze opening is er medewerking van een gelegenheidskoor o.l.v. Piet Hamelink waarbij het
speciaal voor dit feestelijke jaar geschreven ‘Lutherlied’ gezongen zal worden.
Verder is er op deze dag o.a, een expositie van Expo Biblica in de Gereformeerde Kerk (v), een
expositie van ‘Kunst van eigen bodem’, een schilderworkshop en een wandelroute over het dorp
langs de (voormalige) kerkgebouwen en andere bezienswaardigheden.
Allen van harte welkom!!
Vrijdag 13 oktober komen verhalenverteller Kees Posthumus en accordeonist Juul Beerda naar
Hoek met de voorstelling ‘Kom naar voren’. Een afwisselende, muzikale voorstelling ter
gelegenheid van de viering van 500 jaar protestantisme.
Op een van de zondagen rond 31 oktober, Hervormingsdag is er in vele kerken in ZeeuwsVlaanderen een dienst met één gemeenschappelijke liturgie.

