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Zondagsbrief 
Zondag 3 maart 2019 

Kleur: Groen 
 

Voorganger:         ds. Wim van den Hoek, Breskens  
Ouderling van dienst: Wim de Putter 
Organist:    Connie van Hermon 
Koster:    Leen Dieleman 
Video Wall:   Joris Vasse 
Crèche:    Wieke Biesheuvel 
Op deze eerste zondag van de maand is er ook Tienerkring  
 
De bloemen gaan met een hartelijke groet namens ons allen naar  
mw. Adrie Francke-Meeuwsen, Altenastraat 7. 
 

Omzien naar elkaar 
Voor zover bij het maken van deze zondagsbrief bij de kerkenraad bekend, 
verblijft er op dit moment niemand uit onze gemeente in het ziekenhuis.  
We leven mee met gemeenteleden die thuis zijn en zorgen hebben om hun 
gezondheid. 
 
Namen van gemeenteleden die ziek zijn, thuis of in het ziekenhuis en namen van 
gemeenteleden waar de bloemen heen kunnen of een kaart gebracht kan worden,  
graag doorgeven aan één van de leden van de werkgroep pastoraat. 
 

Namens het pastorale team,     Ada Dieleman 

 
Bij de komende dienst 
Woensdag 6 maart, Biddag, aanvang 19.30 uur. 
Tijdens deze dienst op Biddag voor Gewas en Arbeid hoopt  

ouderling Henk Siersema voor te gaan. We hopen dat deze bidstond 
voldoende in onze belangstelling blijft om daarvoor  op deze wijze en 
‘doordeweeks’  samen te komen. 
De collecte tijdens de dienst is bestemd voor de Z.W.O.  
Aan de uitgang wordt er gecollecteerd voor het plaatselijke kerkenwerk. 
 

Zondag 10 maart, op deze Eerste zondag van de 40-Dagentijd hoopt  
om 10.00 uur dhr. Aart Slabbekoorn uit Goes voor te gaan.  
De collecte tijdens de dienst is bestemd voor Kerk in Actie.  
Bij de uitgang wordt er gecollecteerd voor het plaatselijk kerkenwerk. 
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Orde van de dienst 
 

Orgelspel  
 

Woord van welkom door de ouderling van dienst  
 

Dienst van de Voorbereiding 
 

Aansteken van de kaars van de Kinderkring door Kimberly de Koning 
 

Intochtspsalm:  Psalm 42: 1 en 3          (zo mogelijk staande)  
 

Onze hulp         (daarna gaan allen zitten) 
 

Psalmgebed, psalm 32 
 

Lezen:   ‘Gelukkig ben je als je schuld bekent’   (lied 32a: 1) 
 

Zingen:  Psalm 32: 1 en 2 
 

Lezen:   ‘Gelukkig ben je als je schuld bekent’ (lied 32a: 3 en 4) 
 

Zingen:  Psalm 32: 3 en 4  
 

Zingen:  ‘Ere zij de Vader en de Zoon’  
   Lied 195 

 

Dienst van de Schriften 
 

Gebed om het licht van Gods Geest 
 

Met de kinderen  
 

Wij zingen het kinderlied (2x):  ‘Geroepen om op weg te gaan’  
Lied 832  

 

De kinderen in de basisschoolleeftijd en de tieners gaan, met het Licht van de 
Paaskaars naar de kinderkring o.l.v. Adri Anne Biesheuvel en naar de tienerkring 
o.l.v. Daniëlle Rijksen 

 
Inleiding 
 
Schriftlezing: Psalm 32      lectrice: Nelly Mol  

 

Zingen:  ‘Zingt nu de Heer, stem allen in’ 
   Lied 654: 1 en 5 
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Schriftlezing: Petrus 1: 1 – 9  (Bijbel in Gewone Taal)   
 

Zingen:  ‘Voor mensen die naamloos’ 
   Lied 647 

 
Schriftlezing: Matteüs 18: 21 – 32  
 
Acclamatie na de lezingen, lied 339a 

 
Preek 
 

Orgelspel  

de kinderen komen terug in de kerk  
 

Zingen:   ‘Geprezen zij God’   
Lied 150a 

 

Dienst van Gaven en Gebeden  
 

Gedicht 
 
Zingen: ‘Hij die de blinden weer liet zien’ 
  Lied 534: 1 en 3 
 

Inzameling van de gaven onder orgelspel  
       bestemd voor het plaatselijk jeugdwerk 

                             
Gebeden  Dankgebed – Voorbede – Stil gebed –  

gezamenlijk bidden van het ‘Onze Vader’  
 

Slotlied:  ‘Laat de woorden die we hoorden’     (zo mogelijk staande)

   Lied 422   
 

Uitzending en Zegen          

  Aansluitend zingen Amen, amen, amen (lied 431c) 
 

Orgelspel,    
 
Collecte bij de uitgang bestemd voor het plaatselijk kerkenwerk 
 

Op deze eerste zondag van de maand is iedereen na de dienst weer  
van harte welkom in de ontmoetingsruimte voor koffie, thee of fris. 
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Bij de komende weken 
 

Open Kerk en Middaggebed: 
Zoals elke week is dinsdag de kerk geopend vanaf 13.00 uur. 
Om 13.15 uur vindt het Middaggebed plaats in de Dagkapel. 
De kerk en ontmoetingsruimte blijft daarna tot 15.00 uur open. 
Iedereen is van harte welkom, er is koffie of thee en tijd voor een gesprek. 
 
Woensdag 6 maart: Biddag voor Gewas en Arbeid 
 
Dinsdag 12 maart:  Kerkenraadsvergadering, aanvang 19.30 uur 
 
 
 

Mededelingen 
 

Vanuit de kerkenraad 
Vorige week zondag heeft u tijdens de Gemeentemorgen over verschillende 
onderwerpen heel veel informatie gekregen.  
Op de tafels in de ontmoetingsruimte ligt er een verslag met daarin alles nog 
eens op een rijtje. 
Wellicht zijn er de afgelopen week vragen bij u gerezen, stel ze dan gerust 
aan iemand van de kerkenraad! 
 
Natuurlijk kan het verslag ook opgevraagd worden bij onze scriba:  
Marinka Mahu, scribaat@pknhoek.nl 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Website Protestantse gemeente te Hoek: www.pknhoek.nl 
Ook op facebook zijn wij te vinden! 

 

Voor meer informatie over Kerken en gemeenten die behoren tot de classis Delta: 
www.gelovenindedelta.nl 

http://www.pknhoek.nl/
http://www.gelovenindedelta.nl/
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40-Dagentijd 
 

Woensdag 6 maart is het As-woensdag, de eerste dag van de 40-Dagentijd. 
De wereld krijgt weer kleur nu de lente op doorbreken staat Een nieuw begin 
In het kerkelijk jaar leven we toe naar Pasen, het feest waarbij we vieren dat 
Jezus zelfs de dood overwint. Daarmee maakt Hij een nieuw begin mogelijk. 
Uit die opstandingskracht mogen wij leven. 

In het nieuwe magazine van Kerk in Actie kunt u verhalen lezen van 
mensen in Rwanda die 25 jaar geleden vijanden waren en nu weer 
samen verder willen gaan. 
En in Nederland over gevangenen die na hun terugkeer in de 
samenleving weer een nieuw begin willen maken.  

De 40-Dagentijd kunnen wijzelf gebruiken om ook persoonlijk de balans op te 
maken. Deze periode van inkeer is een goed moment om een nieuw begin te 
maken.  
 
U kunt het nieuwe magazine en een 40-Dagentijdkalender meenemen. 
Ze liggen op de statafel bij de ingang van de kerkzaal. 
 
Vanaf komende zondag zal er zoals voorgaande jaren een liturgisch 
bloemstuk in de kerk staan en werken de kinderen met een speciaal project. 
Ook zal er aandacht gegeven worden aan projecten van Kerk in Actie. 
Het thema dit jaar is ‘Een nieuw Begin’. 
De Wereldmaaltijd wordt deze periode weer georganiseerd en wel op  
donderdag 28 maart en ook aan de Paasgroetenactie zal onze gemeente 
deelnemen. 
De spaardoosjes worden dit jaar niet uitgedeeld daarvoor in de plaats komt 
de geldactie: ‘Geef je leeftijd’, daarover later meer informatie. 
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Verslag eerste Ringzondag  
  

Op zondag 17 februari 2019 vond de eerste Ringzondag 
plaats in de kerk van de Protestantse gemeente te Hoek.  
Van de 12 gemeenten in Zeeuws-Vlaanderen waren  
9 gemeenten aanwezig.  
  
Na een eredienst met een liturgie zoals die doorgaans in Hoek 

wordt gevierd was er voor alle aanwezigen koffie, thee en een traktatie in de 
ontmoetingsruimte. Daar ontstonden de eerste gesprekken en uitwisselingen 
en werd het verdere verloop van de Ringzondag uitgelegd. Vervolgens was 
er op drie plaatsen in het kerkgebouw de mogelijkheid om verder met elkaar 
in gesprek te gaan. Elke groep bestond uit ongeveer 10 personen en in elke 
groep waren bijna alle  aanwezige gemeenten vertegenwoordigd.  
Tijdens de gesprekken in deze kleinere groepen werden er vragen 
voorgelegd om aan de hand daarvan elkaar beter te leren kennen.   
Het belangrijkste doel was zeker niet dat al deze vragen beantwoord zouden 
worden.  Ze dienden als ondersteuning voor het gesprek en om te horen wat 
er bij andere gemeenten of bij mensen persoonlijk leeft.  
De gesprekken bij de drie groepen verliepen heel verschillend; de één was 
heel praktisch, de ander meer inhoudelijk en de derde groep deelde vooral 
zorgen en vreugden met elkaar.   
   
Conclusie:  
het doel van de Stuurgroep om een Ringzondag te 
organiseren, waarbij zoveel mogelijk gemeenten 
vertegenwoordigd zouden zijn, waarbij er samen 
gevierd zou worden en daarna een praktisch en 
inhoudelijk gesprek zou plaatsvinden is zeker 
gehaald.  Er waren na afloop veel positieve 
reacties en er zijn duidelijk verwachtingen dat de 
ontmoetingen in de Ring zullen leiden tot goede samenwerking waardoor de 
gemeenten elkaar kunnen versterken.   
Met een vertegenwoordiging van 75% van de gemeenten was deze eerste 
ontmoeting zeer bemoedigend.  

 

Uitnodiging 
Hiermee nodigen wij u van harte uit voor het bijwonen van de Ringzondag 
Oostburg/Zuidzande, op zondag 7 april a.s. om 10.00 uur in de kerk van de 
Protestantse gemeente “De Brug” aan het Kerkplein in Oostburg. 
Na de kerkdienst is er gelegenheid om na te praten onder het genot van een 
kopje koffie/thee. 
Er zal iets verteld worden over de Protestantse gemeente  “De Brug” en de 
bijeenkomst zal besloten worden met een eenvoudige lunch. 


