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Zondagsbrief 
Zondag 17 maart 2019 

Kleur: Paars 
 

Voorganger:         dhr. Ab de Raad uit Zoetermeer  
Ouderling van dienst: Henk Siersema 
Organist:    Connie van Hermon 
Koster:  Ko Dees Video Wall: Finie Herrebout 
 

De bloemen gaan met een hartelijke groet namens ons allen naar  
Johan en Corrie Zwart in Lovendieke, Irisstraat 38. 
 

40-Dagentijd – Een nieuw begin 
We leven toe naar Pasen, het feest van een nieuw begin, maar eerst is er de 
40-dagentijd waarbij we stil staan bij de weg die Jezus ging en bij mensen 
dichtbij en veraf voor wie een nieuw begin soms heel moeilijk is. 
 

Voorin de kerk staat er tijdens deze periode een liturgisch bloemstuk,  
elke week wordt het een beetje verder opgebouwd. 
Er komt een kruisje bij op de ‘weg naar boven’ en er komt een symbool bij 
wat past bij de korte tekst die aan het begin van de dienst wordt uitgesproken 
 

Met de kinderen horen we wat er nodig is voor een nieuw begin. 
Vorige week ging het over keuzes maken, vandaag is het thema 
‘wakker worden’. 
 

Bij de collecte is er aandacht voor de projecten van Kerk in Actie,  
vanmorgen is dat de Stichting Exodus Nederland:  
‘een nieuw begin voor …. (ex)gedetineerden in Nederland’ 
 

Heel Holland Vast 
Op de statafel bij de ingang van de 
kerkzaal liggen kaarten waarop nieuwe 
vormen geboden worden om invulling te 
geven aan de vastentijd. 
Elke week een ander idee, van minder 
snoepen tot het sturen van een kaartje 
naar iemand die eenzaam is, van minder 
afval tot meer bidden. 
Van harte bij u aanbevolen! 

https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=6D18LUi/&id=8B3092D6B27808382204C4C30D054E0F9193C6FB&thid=OIP.6D18LUi_V8V23eO_BJvV7gAAAA&mediaurl=http://2.bp.blogspot.com/-juMKgQ55528/TXdAXA_c4BI/AAAAAAAAHzw/HvTxY8UNmJM/w1200-h630-p-k-no-nu/vasten2.jpg&exph=335&expw=448&q=aswoensdag+2019&simid=608052481668612963&selectedIndex=110
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Orde van de dienst 
 

Orgelspel  
 

Woord van welkom door de ouderling van dienst  
 Bij de liturgische schikking:    

Al is de weg moeilijk, heb vertrouwen en weet je gekend 
 

Dienst van de Voorbereiding 
 

Aansteken van de kaars van de Kinderkring door Jonie Rijksen  
 

Intochtspsalm:  Psalm 25: 2 en 4          (zo mogelijk staande)  
 

Moment van Stilte en Inkeer 
 

Bemoediging en Groet      (daarna gaan allen zitten) 
 

Zingen:   Psalm 25: 6 en 7 

 

Gebed om ontferming 
 
Zingen:  ‘Niet als een storm, als een vloed’ 
   Mensen van God Lied 321: 1, 3 en 6 

 

Dienst van de Schriften 
 

Gebed bij de opening van de Schriften 
 

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 tweede zondag is: ‘Wakker worden’ 
 

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

 Omdat de melodie nog niet bekend is zal het lied eerst voorgespeeld worden 
  

 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. 
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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. 
 

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

 
Schriftlezingen:  Exodus 34: 27 – 35         lectrice: Jenny Wilson  

     
    Lucas 9: 28 – 38         voorganger  
 

Zingen:   ‘Jezus, ga ons voor’ 
    Lied 835: 1, 2 en 3 

 
Verkondiging  

thema: ‘Bergtopervaringen’   
 

Orgelspel  

 
       de kinderen komen terug in de kerk  
 

Zingen:  ‘God is tegenwoordig’  
  Lied 906: 2, 6 en 8 
 

Leefregels der Dankbaarheid 

 
Zingen: ‘Dank U  

voor deze nieuwe morgen’ 
  Lied 218: 1 en 4 
 

 
 
 
 
 

Dienst van Gaven en Gebeden  
 
Presentatie over de Stichting Exodus Nederland   bijdrage Z.W.O. 

‘Een nieuw begin voor… (ex)gedetineerden in Nederland’ 
 
Inzameling van de gaven onder orgelspel  

     bestemd voor Kerk in Actie; Binnenlands Diaconaat 
Eén van de kinderen zal samen met ‘Rainbow’ meehelpen bij de collecte. 
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Gebeden  Dankgebed – Voorbede – Stil gebed –  
gezamenlijk bidden van het ‘Onze Vader’  
 

Slotlied:  ‘Heer, het licht van uw liefde schittert’       (zo mogelijk staande)

   Lied 289 
 

Uitzending en Zegen 

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

Orgelspel, 
 
Collecte bij de uitgang bestemd voor het plaatselijk kerkenwerk 
 
 
 
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 24 maart, op deze Derde zondag van de 40-Dagentijd hoopt  
om 10.00 uur ds. Daan Riemens uit Nijkerk voor te gaan.  
De collecte tijdens de dienst is bestemd voor Kerk in Actie;  
Kinderen in de knel; Kinderarbeid 

Door armoede gedwongen werken kinderen o.a. in de Indiase stad 
Nasapur mee. Kinderarbeid moet stoppen, vindt Kerk in Actie.  
Daarom werken zij samen met partnerorganisaties aan beter onderwijs.  
Zij lichten jaarlijks 5000 ouders en kinderen voor over het belang van 
onderwijs, bezoeken scholen om onderwijsadvies te geen en 
begeleiden meer dan 700 werkende kinderen (terug) naar school. 

Bij de uitgang wordt er gecollecteerd voor het plaatselijk kerkenwerk. 

 
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/


5 
 

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. 
 

Vrijdag 22 maart:  kennismaking met ds. Saskia Ketelaar  
en haar gezin, aanvang 20.30 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 
 

Donderdag 28 maart de Wereldmaaltijd! 
Wegens de getoonde betrokkenheid vorig jaar, wordt er in 
samenwerking met het kookteam weer een sobere maaltijd verzorgd in 
de 40-Dagentijd. 
De opbrengst is bestemd voor Kerk in Actie. 

 

De werkgroep Diaconaat & ZWO nodigt u van harte uit om hieraan deel 
te nemen.  

De zaal is open om 17.30u en de aanvang van de maaltijd is om 18.00 uur  
in de ontmoetingsruimte van de kerk.  
De kosten van de maaltijd bedragen € 10 voor de volwassenen en  
voor kinderen t/m 12 jaar €5.  
Dit is exclusief de drankjes, deze kunnen besteld en afgerekend worden bij 
de leden van de ZWO. 

 

U kunt zich opgeven bij Catrien Mol, tel. 0115-441379,  
bij Rineke Dieleman tel: 0115-441630 of via de intekenlijst die op de 
statafel bij de ingang van de kerkzaal ligt.  
Opgave is mogelijk tot en met zondag 24 maart en we rekenen zoals 
voorgaande keren, op veel belangstelling voor deze bijzondere maaltijd. 

 
 
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. 
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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. 

 
 

Mededelingen 
 

Kennismaking met ds. Saskia Ketelaar  
Zoals u al heeft gehoord op de gemeentebijeenkomst,  
komt ds. Saskia Ketelaar op vrijdag 22 maart a.s. naar Hoek voor een 
nadere kennismaking.  
Zij en haar gezin zullen eerst eten met leden van de kerkenraad en de 
jeugdleiding. Vervolgens heeft ze een gesprek met een aantal 
gemeenteleden die hiervoor een persoonlijke uitnodiging hebben ontvangen. 
Tevens zullen een aantal vertegenwoordigers van de samenwerkende 
gemeentes (Philippine-Sas van Gent-Sluiskil, Terneuzen en Oosthoek)  
naar Hoek komen voor een oriënterend gesprek. 
 

Vanaf 20.30 uur is iedereen van harte welkom om kennis te maken met                       
ds. Saskia Ketelaar. We hopen dat veel gemeenteleden van deze 
gelegenheid gebruik zullen maken! 
 

Gemeentestemming 
Ds. Saskia Ketelaar heeft toestemming vanuit de synode om zich beroepbaar 
te stellen in Nederland. Hierdoor is het mogelijk om een beroep op haar uit te 
brengen. Met de ingewonnen adviezen van de kennismaking op 22 maart, 
vindt er een schriftelijke gemeentestemming plaats.  
Dit zal zijn op zondag 31 maart, aansluitend aan de kerkdienst.  
Alle doop- en belijdende leden mogen hun stem uitbrengen  
(doopleden moeten minimaal 18 jaar zijn).  
Bij een 2/3 meerderheid kan het beroep worden uitgebracht.  
Als u niet in de gelegenheid bent om persoonlijk uw stem uit te brengen,  
kunt u ook uw stem voor 31 maart schriftelijk en ondertekend in een gesloten 
envelop uitbrengen via de scriba, of met uw originele e-mailaccount aan 
scribaat@pknhoek.nl 
 
Namens de kerkenraad, Marinka Mahu, scriba 


