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Zondagsbrief 
Zondag 8 december 2019 

Kleur: Paars 
 

Tweede Zondag van Advent 
 

Voorganger:   Reverend Ank Muller, Vlissingen 
Ouderling van dienst: Ko Dieleman 
Organist:    Joke de Putter 
Koster:      Ko Dees 
Videowall:    Nelly Mol 
Voor de kinderen tot 4 jaar is er crèche  

 

Tijdens de weken van Advent staat er voorin de kerk een liturgische 
bloemschikking. Aan het begin van de dienst wordt hierbij uitleg gegeven. 
 

Met de kinderen wordt het Adventsproject ‘Geef Licht’ van  
‘Kind op Zondag’ gevolgd: Er zijn ramen die twee dingen tegelijk laten zien:  
een schilderij dat erop staat en het licht dat erdoorheen schijnt.  
Zo is het met Bijbelverhalen ook. Ze vertellen over concrete mensen en 
gebeurtenissen., maar wie goed kijkt, ziet nog iets anders: door de verhalen 
schijnt een licht. Het licht van Gods liefde voor de mensen. 
 

Na afloop van de diensten worden er door de werkgroep Diaconaat & 
ZWO waxinelichtjes uitgedeeld. 
 
De bloemen gaan met een hartelijke groet namens ons allen naar  
Mevr. De Pooter, Irisstraat 102. 
 

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

 

We leven mee met hen 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 
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Orde van dienst 
 

Orgelspel  
 

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

’Hij zal rechtspreken tussen vele volken, terechtwijzen.  
Oorlogstuig wordt omgebouwd tot landbouwwerktuigen.’ 
 

‘Geen volk zal nog het  zwaard  trekken tegen een ander volk,  
geen mens zal meer weten wat oorlog  is.’  (Micha 4:3) 
 

Dienst van de Voorbereiding 
 

Aansteken van de kaarsen voor Kinderkring en Tweede Advent  
door Elianne Wolfert 

Eén kaarsje brandt, maar kijk, er komt een lichtje bij. 
Het tweede kaarsje gaat nu aan; een stralende toekomst voor jou en mij. 
 

Intochtspsalm: Psalm 72: 1 en 2         (zo mogelijk staande) 
 

Bemoediging en Groet 
 

Zingen:  ‘Licht in onze ogen’ Lied 463: 1, 2 en 5 
 

Gebed om ontferming 
 

Zingen:  ‘Licht in onze ogen’ Lied 463: 6, 7 en 8 

 

Dienst van de Schriften 
 

Gebed bij de opening van de Schriften 
 
Met de kinderen 
 

Wij zingen het projectlied: ‘Geef licht!’   
 

In het donker van de nacht zingt de hemel mensen voor. 
Zie het licht en geef het door. Zo geeft God je levenskracht. 
Op een dag hoort iedereen van de hoogverheven stad 
waar geen mens ooit ruzie had. Kom maar gauw, we gaan erheen 

 Refr.:  Geef licht, geef licht!  
Je krijgt het gratis, niet voor niets. 
Zorg dat iedereen het ziet.          tekst: Erik Idema  

          muziek: Gerard van Amstel 
 

De kinderen in de basisschoolleeftijd gaan, met het Licht van de Paaskaars  
naar de kinderkring o.l.v. Adri-Anne Biesheuvel  
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Lezing: Jesaja 11: 1 - 10             lectrice: Nelly Mol 

 
Zingen: ‘O wijsheid, daal als vruchtbare taal’ Lied 466; 1, 3 en 7 

 
Lezing: Matteüs 3: 1 – 12          voorganger   

  
Zingen: ‘Kwam van Godswege’ Lied 456b: 1, 5 en 8 

  Lied van de Doper 

 
Verkondiging 

 

Orgelspel       
 

Zingen: ‘Geef vrede, Heer, geef vrede’ Lied 1010: 1, 2 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 het werk van de plaatselijke ZWO 
 

Gebeden,  Dankgebed – Voorbede – Stil gebed – gezamenlijk ‘Onze Vader’   
 

Heenzending en Zegen 
 

Slotlied: ‘Eens, als de bazuinen klinken’      (zo mogelijk staande) 

  Lied 769: 1, 3 en 6 
 

Uitzending en Zegen    

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

Orgelspel, 
 

Collecte bij de uitgang bestemd voor het plaatselijk kerkenwerk 
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Bij de komende dienst 
 

Zondag 15 december, de Derde zondag van Advent,  
hoopt om 10.00 uur ds. Jan Verlinde uit Axel bij ons voor te gaan.  
De collecte tijdens de dienst is bestemd voor het plaatselijk jeugdwerk. 
Bij de uitgang wordt er gecollecteerd voor het plaatselijk kerkenwerk. 
 
 
Bij de komende weken 
 
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. 
 
Deze dinsdag is er een bijzondere middag: de kinderen van de bassischool 
komen op bezoek. Het wordt dus een ‘Middaggebed junior’ 
 
Dinsdag 10 december: Eethoek voor alleenstaanden 

Een avond van gezellig samenzijn waarin maaltijd en ontmoeting 
centraal staan. De kosten bedragen € 8,00 per persoon.  
De maaltijd begint om 18.00 uur,  
u bent van harte welkom vanaf 17.30 uur in de ontmoetingsruimte van 
de kerk aan de Langestraat.  
Graag aanmelden voor 7 december bij Catrien Mol (0115-441397).  

 

Samenwerkende Diaconieën van Protestantse gemeente en Gereformeerde Kerk (v) 

 
Woensdag 11 december:  Kliederkerk, voor groep 3 t/m 6 van de basisschool 

    
Donderdag 12 december:  Kerkenraadsvergadering, aanvang 19.30 uur 
 
Zondag 22 december: Tienerkring met aansluitend Kerstlunch 
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Medelingen 
 

Adventskalender (voor jong en oud)  
Op de statafel aan de ingang van de kerkzaal liggen adventskalenders om 
mee te nemen. Voor uzelf of voor uw (klein)kind(eren). 
Het thema van beide kalenders is ‘Geef Licht!’ 
 

De adventskalender brengt u iedere dag een stapje dichter bij Kerst. 
Inspirerende teksten, mooie muziek en een goed gesprek met onbekenden  
of dierbaren dragen daaraan bij.  
 

In de adventskalender voor kinderen staan o.a. liedjes, gebeden, spelletjes 
en knutsels ter inspiratie, om samen met kinderen na te denken over hoe 
mensen het licht van kerst aan elkaar door kunnen geven. 

 
 
Via www.daaromkerst.nl kunt u ook nog 
een gratis Kerst CD bestellen. 
 
 
 
 

 
 
Wie zet jij in het licht? 
U kunt op de statafel de lege kerstballen vinden 
waarmee u iemand op Kerstavond  
24 december om 21.00 uur in het licht kunt 
zetten. De kerstballen worden op die avond in 
de kerstboom gehangen op de markt. 
U kunt de bal vullen met een tekst, een wens of 
een mooie kerstgedachte. 
I.v.m. de privacywet kunnen er geen foto’s of 
adresgegevens in.  
Als het goed is heeft u afgelopen week een flyer 
in uw brievenbus gevonden met nog meer 
informatie over deze bijzondere kerstballen. 
 

Naast de mand met kerstballen vindt u een 
busje voor een vrijwillige bijdrage. We gaan uw 
bijdrage en de opbrengst van de collecte van  
de kerstnachtviering besteden aan kinderen wiens ouders bij de voedselbank 
komen. We kopen in het voorjaar cadeautjes voor deze kinderen, zodat zij 
ook in deze periode even in het licht staan. 

Namens de voorbereidingsgroep Kerstnachtviering 

http://www.daaromkerst.nl/
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Terugblik op de toerustingsdag contextueel bijbellezen (CBL), Hoek. 
 

Onderwerp: De grenzen van zelfredzaamheid.  
Vraag: Heeft de bijbel ons nog iets nieuws te vertellen? 
 

Onder leiding van Inge Landman (Kerk in Actie) en Aart Houweling (predikant Oostburg) 
gingen 15 personen uit de regio Zeeuws-Vlaanderen met elkaar in gesprek. 
 

De meeste aanwezigen gaven na afloop aan verrast te zijn door de 
verschillende nieuwe inzichten die de bespreking van de tekst had 
opgeleverd.  
De tekst lijkt dichterbij het persoonlijke leven te komen.  
Aan het begin van de dag leek het een grote uitdaging om met 15 mensen 
die verschillende visies hebben, in gesprek te gaan. Door te vragen en  
te luisteren bleken de tegenstellingen lang zo groot niet. Deze manier van 
bijbel lezen stijgt uit boven geloofsverschillen. Eerst wordt er over de eigen 
context gesproken, daarna wordt het handelen van de personen en groepen 
in het verhaal uitgebreid bekeken en vervolgens wordt er (terug) naar het 
eigen handelen gekeken. Iedereen was het erover eens; de bijbel heeft ons 
nog iets te vertellen! Dit werkt voor de dagelijkse praktijk en is inspirerend! 
 

Vervolg: 
De toerusting lijkt voor herhaling vatbaar. Inge Landman en  
ds. Aart van Houweling gaan de mogelijkheid voor een training  
in Zeeuws- Vlaanderen onderzoeken, zodat groepen hiermee steeds meer 
zelfstandig aan het werk kunnen gaan. Informatie: avanhvdm@zeelandnet.nl 
 

Samenvatting van de inhoud: 
Voor het gesprek werd er gebruik gemaakt van de methode “Op verhaal 
komen”. Een methode van “contextueel bijbel lezen” (CBL).  
De methode kent vaste onderdelen: 

ZIEN; Wat zie je in je eigen leven.  
Voor deze dag: ‘de grenzen van zelfredzaamheid?’ 

TEKST; Lezen uit de bijbel. 
Voor deze dag: Lezing uit Marcus 10: 46-52  Wat haal je uit de tekst? 

HANDELEN; En hoe is het dan in onze huidige context?  
 

Lees meer over de methode ‘Op verhaal komen’ op 
www.kerkinactie.nl/bijbellezen.  
 

 
Sarina de Schepper-Dekker, 
Protestantse gemeente Oosthoek (Hulst/Kloosterzande). 
Tevens ZWO-contactpersoon Zeeuws-Vlaanderen, 
namens de Zeeuwse ZWO commissie binnen de Classis Delta. 

mailto:avanhvdm@zeelandnet.nl
http://www.kerkinactie.nl/bijbellezen
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Uitnodiging:  
 

TAIZE-AVONDGEBED 
Met als thema:  “Wat moeten we doen om goed te leven?” 
Datum: donderdag 12 december 2019 
Tijd: 19.30 
Plaats: H.Catharinakerk te Hengstdijk 
 
Voel je welkom om te komen! 
 

 
 
Uitnodiging van onze buurgemeente op het dorp, de Gereformeerde Kerk (v): 
 

 
 
 
 
 
 
 

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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Datum Locatie Doel  Opbrengst   Opbrengst   Opbrengst     Giften  Doel Via 
       Bonnen   Contant   Totaal          

          
3-nov-19 Kerk Zending Present  €      39,00   €      129,61   €     168,61     €    50,00  Kerk Mw Anneke v.d. Sluis 

3-nov-19 Kerk Pl. Kerkenwerk  €      26,00   €        74,07   €     100,07          
10-nov-19 Kerk PKN Dorpskerken  €      29,00   €        51,25   €       80,25          

10-nov-19 Kerk Pl. Gemeentewerk   €      20,00   €        58,00   €       78,00          
13-nov-19 Kerk Pl. Diaconie Dankdag  €        3,00   €      193,48   €     196,48     €    10,00  Kerk  mw. Riet van Hoorn 

13-nov-19 Kerk 
Pl. Kerkenwerk 
Dankdag  €        6,00   €        47,62   €       53,62     €    50,00  Kerk  mw. Addie de Bree 

17-nov-19 Kerk Pl.  Jeugdwerk  €      39,00   €        96,25   €     135,25     €    50,00  Kerk  onbekend 

17-nov-19 Kerk Pl. Kerkenwerk  €      27,00   €        92,60   €     119,60          
24-nov-19 Kerk PKN Pastoraat  €      25,00   €      150,52   €     175,52          

24-nov-19 Kerk Pl. Kerkenwerk  €      21,00   €      139,91   €     160,91     €  132,60  Kerk  Zangavond. J.de Heer 
           €             -            

    Totaal  €    235,00   €   1.033,31   €  1.268,31     €  292,60      
 

 


