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Woensdag 6 maart 2019 
Kleur: Paars 

 

Biddag voor Gewas en Arbeid 
Aanvang 19.30 uur  

 

Voorganger:         ouderling Henk Siersema  
Ouderling van dienst: Kees Biesheuvel 
Organist:    Joke de Putter 
Koster:    Leen Dieleman 
 
De bloemen gaan met een hartelijke groet namens ons allen naar  
Leen van Hoorn, Narcissenlaan 29. 
 

 
 
Veertig dagentijd 
 

Vandaag vieren we de Biddag voor Gewas en Arbeid. 
Het is vandaag ook 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 u kunt lezen over gevangenen in Nederland 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. 
 

 
 



2 
 

Orde van de dienst 
 

Thema: Wat is dit? (Ma – nah?) 
 

Orgelspel  
 

Woord van welkom door de ouderling van dienst  
 

Aansteken kaars  
 

Intochtslied:  ‘Grote God, wij loven U’        (zo mogelijk staande)  
    Lied 413 
 

Moment van Stilte en Inkeer 
 

Bemoediging en Groet      (daarna gaan allen zitten) 
 

Zingen:  ‘Wij moeten Gode zingen’ Lied 713: 1, 2 en 5 

   Van de lier aan de wilgen 
 

Gebed 
 

Zingen:  ‘Abba, Vader, U alleen’ Lied 886 

 

Lezingen: 
 Vanuit de woestijn: Exodus 16: 9 – 21  
     Matteüs 4: 1 – 4  
 

 Vanuit het gebed: Lucas 11: 1 – 4 
     Romeinen 8: 12 – 17 en 38 – 39  
 

Zingen:  ‘Een rijke schat van wijsheid’ 
   Lied 313: 1 en 4 
 

Verkondiging 
 

Gebeden 
 Aansluitend zingen: ‘Onze Vader in de hemel’   lied 1006 

 

Inzameling van de gaven onder orgelspel  
bestemd voor het werk van de plaatselijke Z.W.O. 
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Slotlied:  ‘Ere zij aan God, de Vader’      (zo mogelijk staande)

   Lied 705: 1, 2 en 4   
 

Zegenbede           

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

Orgelspel,    
 
Collecte bij de uitgang bestemd voor het plaatselijk kerkenwerk 
 

 
 
 
 
 
 

 
Bij de komende dienst 
 

Zondag 10 maart, 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, 
Voorjaarszendingscollecte. 

Met de opbrengst van deze collecte steunt Kerk in Actie 
zendingsprojecten zoals de kerken op Cuba, zodat zij in woord en daad 
kunnen getuigen. 
Helpt u mee? 

Bij de uitgang wordt er gecollecteerd voor het plaatselijk kerkenwerk. 
 
Vanaf 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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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. 
 
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 statafel 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/

