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Zondagsbrief 
Zondag 10 november 2019 

Kleur: Groen 
 

Thema: ‘Dus toch Liefde?’ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Voorganger:   Ouderling Henk Siersema 
Ds. Anke Dekker kan, doordat zij ziek is niet bij ons voorgaan. 
Ouderling van dienst: Addie de Bree 
Organist:    Joke de Putter 
Koster:      Patrick de Koning 
Videowall:    Finie Herrebout 
Voor de kinderen tot 4 jaar is er crèche  

 
De bloemen gaan met een hartelijke groet namens ons allen naar  
familie Herrebout-Fontijn, Dr. Leenhoutsstraat 21. 
 

Omzien naar elkaar 
Voor zover bij het maken van deze zondagsbrief bij de kerkenraad bekend, 
verblijft er niemand uit onze gemeente in het ziekenhuis.   

Mevr. Dien Jansen is naar één van de groepswoningen van ‘De Baronie’  
in St.Jansteen verhuisd. In deze woningen wordt verpleeghuiszorg geboden. 
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Orde van dienst 
 

Orgelspel  
 

Woord van welkom door de ouderling van dienst  
 

Dienst van de Voorbereiding 
 

Aansteken van de kaars voor de Kinderkring door Kimberly de Koning 
 

Intochtslied: ‘Here Jezus, om Uw Woord’       (zo mogelijk staande) 

   Lied 314: 1 en 3      
 
Bemoediging en Groet: 
 

Vg. :   Onze hulp is in de naam van de Heer 
Allen:  Die hemel en aarde gemaakt heeft 
Vg:   Die trouw houdt tot in eeuwigheid 
Allen:  Die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon 
Vg:   Daarom kunnen wij elkaar vrede en genade wensen 

Genade en vrede zij met ons; 
De vrede van God, de Vader,   
De vrede van Christus, onze Redder, 
De vrede van de Heilige Geest, onze Bezieler, 

Allen:  Amen.  
 

Gebed om ontferming 

 

Glorialied:  ‘Lof zij de Heer, de almachtige koning der ere’  
Lied 868: 1 en 2  

 

Dienst van het Woord 
 

Gebed bij de opening van het Woord 
 
Wij zingen het kinderlied:  ‘Kom mee naar voren allemaal’   

melodie: ‘De Wielewaal’   
         tekst: ds. Saskia Ketelaar 

Kom mee naar voren allemaal,  
dan horen wij een nieuw verhaal. 
’t Vertrouwde boek zal open gaan en wijst ons de richting aan. 
Halleluja, klinkt ons lied. Loof de Here, die ons ziet. 
Halleluja, Hij vergeet ons niet. 

 

De kinderen in de basisschoolleeftijd gaan, met het Licht van de Paaskaars  
naar de kinderkring o.l.v. Dagmar Elve  
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Lezing: Leviticus 19: 1 – 18           lectrice: Ada Dieleman 

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

 

Lezing: Markus 12: 28 – 34         lectrice: Ada Dieleman

   
Zingen: ‘Wie oren om te horen heeft’  Lied 320: 3, 4 en 5 

 
Overdenking 

 

Orgelspel       
 

Zingen: ‘Zing een nieuw lied voor God de Here’  Lied 971: 1 en 3 
 

        de kinderen komen terug in de kerk  

 
Dienst van Gaven en Gebeden 

 
Inzameling van de gaven onder orgelspel  
De collecte is bestemd voor de Protestantse Kerk in Nederland, Dorpskerken 

 
Steun voor kleine kerkgemeenschappen. 
‘Als ik de kerktoren van mijn dorp zie, dan weet ik: ik ben thuis’. Dat gevoel delen 
kerkgangers en dorpsbewoners. De Protestantse Kerk ondersteunt dorpskerken om 
present te blijven in het dorp en actief bij te dragen aan de leefbaarheid.  
Bij voorbeeld door mee te doen in de dorpscoöperatie om voorzieningen te 
behouden of door burenhulp te stimuleren. Door de oprichting van een voedselbank 
of door het bieden van (pastorale) zorg voor dorpsbewoners.  
Er gaat veel goed in dorpskerken, maar er zijn ook zorgen, want soms ontbreken 
voldoende menskracht en middelen om kerk van en voor het dorp te zijn.  
De Protestantse Kerk helpt dorpskerken om gelovig en creatief dorp en kerk aan 
elkaar te verbinden.  
 

Gebeden, gesproken en gezongen 
Gesproken deel 1 - gevolgd door lied 416 : 1 ‘Ga met God en Hij zal met je zijn’ 
Gesproken deel 2 - gevolgd door lied 416 : 2  
Gesproken deel 3 - gevolgd door lied 416 : 3 

 
Stil gebed  -  gevolgd door gezongen ‘Onze Vader in de hemel’  lied 1006 

 
Slotwoord en dank 
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Heenzending en Zegen 
 

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

  Lied 289   
 

Zegenbede    

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

Orgelspel, 
 

Collecte bij de uitgang bestemd voor het plaatselijk kerkenwerk 
 
 
 
 
 
 
 

 
Op zaterdag 9 november was het ‘De dag van de Mantelzorg’.  
Voorin de kerk staan de boeketjes voor alle mantelzorgers die door 
gemeenteleden zijn genoemd.  
Na de dienst kunt u de bloemen meenemen en bezorgen bij de 
desbetreffende mantelzorger. 
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Bij de komende diensten 
 

Open Kerk en Middaggebed: 
Zoals elke week is dinsdag de kerk geopend vanaf 13.00 uur. 
In samenwerking met de Gereformeerde Kerk (v) vindt om 13.15 uur  
het Middaggebed plaats in de Dagkapel. 
De kerk en ontmoetingsruimte blijft daarna tot 15.00 uur open. 

Dinsdag 12 november leidt ds. Johan Harmanny het middaggebed. 
Er is koffie en thee en altijd tijd voor een gesprek. 

 

U en jij: van harte welkom! 
 
Woensdag 13 november, Dankdag voor Gewas en Arbeid 
Ds. Saskia Ketelaar zal hierin voorgaan, de dienst begint om 19.30 uur 
De collecte tijdens de dienst is de Dankdagcollecte bestemd voor de Diaconie 
Aan de uitgang wordt er gecollecteerd voor het plaatselijk kerkenwerk. 
 
Delen op Dankdag 

Vooraf willen we graag, om 18.00 uur met elkaar eten  
Het is de bedoeling dat iedereen die aan de maaltijd deelneemt, zelf wat  
te eten meebrengt. Bijvoorbeeld: een pannetje soep, een hartige taart, 
broodjes en beleg, een lekker toetje, koekje voor bij de koffie.  
Dit delen we dan met elkaar.  
Een praktische en gezellige invulling van danken en delen….. 
Op de intekenlijst op de sta tafel kunt u uw naam invullen en aangeven wat u 
voor eten mee wilt nemen. De precieze hoeveelheden worden nog 
doorgegeven, wanneer we het aantal deelnemers aan de maaltijd weten. 
 

Namens de werkgroep liturgie en eredienst, 
 

Ada Dieleman 
adadieleman@zeelandnet.nl, 06-10629899 
 
Zondag 17 november, hoopt om 10.00 uur dhr. Robert Goemaere uit Brugge 
voor te gaan.  
De collecte tijdens de dienst is bestemd voor het plaatselijk jeugdwerk.  
Bij de uitgang wordt er gecollecteerd voor het plaatselijk kerkenwerk. 
 

 

 

 

 

mailto:adadieleman@zeelandnet.nl
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Bij de komende weken 

Dinsdag 12 november: Kerkenraadsvergadering, aanvang 19.30 uur 
 
Woensdag 13 november: Dankdag voor Gewas en Arbeid  
 
Donderdag 14 november:  Ringavond, aanvang 19.30 uur 

 

Tijdens deze ontmoeting willen we met elkaar ervaringen 
uitwisselen die we opdeden tijdens de ringzondagen bij  
de diverse gemeentes.  
U kunt kennismaken met vijf van de zes nieuwe predikanten en kerkelijk 
werkers binnen onze Ring Zeeuws-Vlaanderen.  
 

Inmiddels zijn er meerdere samenwerkingsprocessen gaande  
die tijdens deze ontmoeting zullen worden toegelicht.  
Daarvoor is o.a. kerkelijk werker dhr. Jack de Koster uitgenodigd.  
 

Er gloren nieuwe initiatieven en deze avond is bij uitstek geschikt om 
plannen en ideeën te berde te brengen om ‘samen onderweg’  te gaan 
toepassen of uit te proberen. 

Iedereen van harte welkom! 
 

Woensdag 27 november: ‘In Gesprek!’  
     Kanaänitische mythen en de bijbel. 
 Lezing door ds. Nel Roggeband 

Locatie: Ontmoetingsruimte van de kerk 
Aanvang: 20.00 uur, inloop vanaf 19.30 uur 
Voor informatie: Corry Siersema of Cor-Elli de Bruijn 

 
Vrijdag 29 november: Samenzang met liederen van Johan de Heer, 
     Orgelbegeleiding: Akko de Feijter 
 

Aanvang 19.30 uur, kerk open vanaf 19.00 uur 
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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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2019 Opbrengst collectes en giften oktober       

          

Datum Locatie Doel 
 
Opbrengst   Opbrengst   Opbrengst     Giften  Doel Via 

       Bonnen   Contant   Totaal          

          

6-okt-19 Kerk PKN Kerk en Israel  €   32,00   €      98,80   €    130,80     €   20,00  Kerk  Mw. Corry de Putter 

6-okt-19 Kerk Pl. Kerkenwerk  €   23,00   €      94,81   €    117,81     €   50,00  Kerk  Mw. Adrie Francke 

13-okt-19 Kerk KIA werelddiaconaat  €   20,00   €      69,34   €      89,34     €   10,00  kerk  Mw. Marinka Mahu 

13-okt-19 Kerk Pl. Kerkenwerk  €   21,00   €      62,70   €      83,70     €   20,00  Kerk  
Mw.Corry 
Sierseman 

20-okt-19 Kerk Pl Zending  €   33,00   €      68,50   €    101,50     €   50,00  kerk  onbekend 

20-okt-19 Kerk Pl. Kerkenwerk  €   20,00   €      81,20   €    101,20     €   20,00  kerk  Ds Saskia Ketelaar 

27-okt-19 Kerk NBG  €   41,00   €    103,16   €    144,16     €   50,00  Kerk  Mw Ada Dieleman 

27-okt-19 Kerk Pl. Kerkenwerk  €   26,00   €      92,11   €    118,11          

                      

                      

                    

                    

                    

    Totaal 
 €    
216,00   €    670,62   €    886,62     € 220,00      

 


