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Zondagsbrief 
Zondag 10 maart 2019 

Kleur: Paars 
 

Voorganger:         dhr. Aart Slabbekoorn, Goes  
Ouderling van dienst: Addie de Bree 
Organist:    Akko de Feijter 
Koster:    Ko Dees 
Video Wall:   Karina Wolfert 
Crèche:    Cor-Elli de Bruijn 
 
De bloemen gaan met een hartelijke groet namens ons allen naar  
mevr. Pijpelink, Gerberalaan 29. 
 

40-Dagentijd 
Afgelopen woensdag 6 maart was 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 magazine en een 40-Dagentijdkalender meenemen. 
 Ze liggen op de statafel bij de ingang van de kerkzaal. 
Vanaf deze zondag zal er zoals voorgaande jaren een liturgisch bloemstuk in 
de kerk staan en werken de kinderen met een speciaal project. 
Ook is er aandacht voor de 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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Orde van de dienst 
 

Orgelspel  
 

Woord van welkom door de ouderling van dienst  
 Bij de liturgische schikking:  “Steeds weer anders  

Zo vertrouwd als Hij mij is,  
zo vreemd blijft Hij mij,  
ik volg Hem maar volgen kan ik Hem niet.”  

 

Dienst van de Voorbereiding 
 

Aansteken van de kaars van de Kinderkring door Aron de Bruijn 
 

Intochtspsalm:  Psalm 91: 5, 6 en 7         (zo mogelijk staande)  
 

Stilte moment 
 

Votum en Groet        (daarna gaan allen zitten) 
 

Zingen:  ‘Een mens te zijn op aarde’  
   Lied 538: 1 en 4 
 

Gebed om ontferming 
 
Zingen:  ‘Alles wat over ons geschreven is’ 
   Van de opgang Lied 536: 1 en 4 

 

Dienst van de Schriften 
 

Gebed 
 

Met de kinderen  
 

Tijdens deze periode van de 40-Dagentijd werken we met de kinderen 
met het project ‘Een nieuw begin’ van Kind op Zondag.  

  Het thema voor deze eerste zondag is: ‘Kiezen’ 
 

Wij zingen het projectlied van Kind op Zondag:   
        ‘Wij bidden om een nieuw begin’ 

 Omdat de melodie niet bekend is zal het lied eerst voorgespeeld worden 
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Wij bidden om een nieuw begin, een nieuw begin van leven, 
 God stuur ons toch uw wereld in om liefde door te geven. 
   

In de woestijn klinkt de stem van de macht:  
‘Ik zal je leiden, ik geef je kracht.  
Buig je voor mij, dan verdrijf ik je pijn.  
Ik maak je koning in deze woestijn. 

   

Wij bidden om een nieuw begin, een nieuw begin van leven, 
  God stuur ons toch uw wereld in om liefde door te geven. 
 

De kinderen in de basisschoolleeftijd gaan, met het Licht van de Paaskaars naar de 
kinderkring o.l.v. Corien de Haas 

 
Schriftlezing: Lucas 4: 1 - 13        lectrice: Nadia de Bruijn  

 

Zingen:  ‘Jezus, diep in de woestijn’ Lied 539 

 

Preek  
 

Orgelspel  

de kinderen komen terug in de kerk  
 

Zingen:   ‘Vader, die woont in hemels licht’ Lied 370 

 

Geloofsbelijdenis          (zo mogelijk staande) 

 
Zingen:  ‘Wij loven U, o God, belijden U als Heer’ 
   Lied 412: 4 
 

Dienst van Gaven en Gebeden  
 

Voorafgaande aan de collecte is er een filmpje met als titel: 
‘Een nieuw begin voor… de kerk op Cuba’      bijdrage Z.W.O. 

 

Inzameling van de gaven onder orgelspel  
     bestemd voor Kerk in Actie; Voorjaarszending 

Eén van de kinderen zal samen met ‘Rainbow’ meehelpen bij de collecte. 
                             
Moment van Gedachtenis         (zo mogelijk staande) 

 
Gebeden  Dankgebed – Voorbede – Stil gebed –  

gezamenlijk bidden van het ‘Onze Vader’  
 

Slotlied:  ‘Vervuld van uw zegen’              (zo mogelijk staande)

   Lied 425   
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Uitzending en Zegen          

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

Orgelspel,    
 
Collecte bij de uitgang bestemd voor het plaatselijk kerkenwerk 
 

 
Uit de liturgiegids van Kerk in Actie: 

 
Om over na te denken: 

Levenskunst is… je vereerd voelen door verantwoordelijkheid 
Levenskunst is… genieten van genoeg 
Levenskunst is… niet moeten, maar mogen en willen 
Levenskunst is… het leven vieren wereldwijd 
Mijn gelijk maakt jouw gelijk niet ongelijk 
Steek elkaar de hart onder de riem, maar nooit de ogen uit 

 

 

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 
 

Zondag 17 maart, op deze Tweede zondag van de 40-Dagentijd hoopt  
om 10.00 uur dhr. Ab de Raad uit Zoetermeer voor te gaan.  
De collecte tijdens de dienst is bestemd voor Kerk in Actie;  
Binnenlands diaconaat: Stichting Exodus Nederland. 

Veel gevangenen willen na het uitzitten van hun straf een nieuw leven opbouwen. 
Op eigen kracht blijkt dit erg moeilijk. Ex-gedetineerden hebben vaak schulden, 
geen woonruimte, geen werk en geen sociaal netwerk. 
Stichting Exodus Nederland, partnerorganisatie van Kerk in Actie, biedt hen de kans 
te werken aan een succesvolle terugkeer in de samenleving. 

Bij de uitgang wordt er gecollecteerd voor het plaatselijk kerkenwerk. 
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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 
 

Dinsdag 26 maart: ‘In Gesprek’ over de Matthäus Passion 
met Bram de Wolf, organist en kerkmusicus 

 locatie: kerkzaal, aanvang 20.00 uur, inloop vanaf 19.30 uur 
 meer info: Corry Siersema of Cor-Elli de Bruijn 
     
 
 
 

Mededelingen 
 

Passieconcert ‘Or Tamim’ 
Op zaterdag 30 maart verzorgt Gospelkoor 'Or Tamim’ hier in de kerk,  
zowel om 15.00 uur als om 19.30 uur een passie concert.   
Prachtige bekende en minder bekende nummers rondom het verhaal van 
Jezus' dood en opstanding. 
De toegang is gratis. 
 
 

Vanuit de kerkenraad 
Op zondag 24 februari 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 weken 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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