
Korte uitleg bij de gebrandschilderde glas-in-lood ramen  
van het kerkgebouw van de Protestantse gemeente te Hoek 

  
Beide ramen kennen een opbouw van drie 
onder elkaar gesitueerde beelden. Het 
bovenste beeld geeft iets weer van de 
geschiedenis van Hoek en omgeving. Het 
middelste is een Bijbels tafereel en het 
onderste beeldt één van de twee protestantse 
sacramenten uit.  
Het leidende motief in het raam dat, vanuit de 
kerk gezien, zich links van de preekstoel 
bevond is ‘water’. Bovenaan is een impressie te 
zien van de grote watervloed uit 1601 die 
heeft geleid tot de vorming van het dorp 
Hoek. Het ca. drie kilometer noordwestelijk 
(daar waar zich nu de Braakman bevindt) van 
Hoek bevindende dorpje Vremdijcke had in de 
zestiende eeuw al meermalen overstromingen 
moeten doorstaan. De grote stormvloed in de 
nacht van 25 op 26 november 1601 deed 
Vremdijcke echter voorgoed van de kaart 
verdwijnen. De bewoners vluchtten naar het 
enkele kilometers zuidelijker gelegen, in 1586 
gebouwde Mauritsfort, een militaire 
versterking tegenover het in handen van de 
Spanjaarden zijnde fort Phillippine. De 
predikant ds. Bollius betrok daar een woning 
en er werd een aantal jaren gekerkt in een 
schuur. 
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Vanuit deze vluchtplaats werd in de jaren die volgden een veiliger nieuwe woonplaats gecreëerd op 
“D’n Oek” van de dijken van Lovenpolder en Koudepolder. In 1608 werd voor het eerst een 
kerkgebouw op D’n Oek in gebruik genomen, op de plek aan wat later de Langestraat ging heten en 
waar nu in januari 2015 de kerk is afgebrand. In zijn weergave van de overstroming van Vremdijcke 
heeft de glazenier een vrije artistieke interpretatie gegeven. Hierdoor doet de vorm van de 
kerktoren sterk denken aan de kerktoren van Hoek zoals die in 1900 gebouwd is. Sommigen menen 
hierdoor dat gedoeld is op de watersnoodramp van 1953 maar tijdens deze ramp die Zeeland 
teisterde heeft het dorp Hoek niet onder water gestaan. Wel is in de rampnacht van 1 februari 
1953 de Nieuw Neusenpolder ten noorden van Hoek ondergelopen. 
Het Bijbelse tafereel dat zich in het middengedeelte van het raam bevond betreft het verhaal uit 
het Evangelie waarin Jezus de hand van Petrus grijpt die, door angst bevangen, in het water dreigt 
weg te zinken (Mattheus 14: 22 – 33). De onderste afbeelding tenslotte betreft het sacrament van de 
Doop en wel door weergave van de doop van Christus zelf door Johannes (Mat 3: 13 – 17) waarbij 
het evangelie vertelt dat de Geest van God als een duif op Jezus neerdaalde. 
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Het tweede raam herinnert met het onderste 
tafereel aan het sacrament van het Heilig 
Avondmaal: Het kruis van Christus met 
daarop brood en beker en het ‘Lam Gods dat 
de zonde der wereld wegdraagt’. Om het kruis 
heen mensen met een ontvangende houding. 
Het midden tafereel is het Bijbelse verhaal 
dat veelal wordt aangeduid als ‘de wonderbare 
spijziging’ of ook wel ‘het verhaal van de vijf 
broden en twee vissen’ (Mat. 14 en Marcus 6 
of 8).  
De verbinding die gemaakt is met het leven in 
dorp en omliggende polders is dat van ‘de 
oogst’. Op het bovenste tafereel is te zien 
hoe op de akkers de arbeiders bezig zijn met 
het oogsten en binnenhalen van het graan.  
 
Mede vanwege de sprekende verbindingen die 
door de glazenier gelegd zijn tussen Bijbel, 
sacramenten en zowel het dagelijkse leven in 
Hoek als ook bijzondere elementen uit de 
lokale geschiedenis zijn de ramen in de jaren 
die volgende zeer geliefd geworden. De 
gebrandschilderde ramen in de kerk waren 
ook één van de weinige cultuur-historische 
elementen die het dorp Hoek kende.    
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