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Zondagsbrief 
Zondag 5 april 2020 

 

Zesde zondag 40-Dagentijd 

Palmpasen 
Kleur: Paars 

 

Voorganger:   ds. Saskia Ketelaar 

Ouderling van dienst:  Henk Siersema 
Videowall:     Finie Herrebout 

 

De komende zondagen kunnen we als gemeente niet bij elkaar komen,  
dat is de beste manier om tijdens de corona-crisis voor elkaar te zorgen.  
Om toch met elkaar verbonden te blijven, verzorgt ds. Saskia Ketelaar een 
verkorte eredienst. 
U kunt de kerkdienst om 10.00 uur beluisteren via www.kerkdienstgemist.nl.   
Ook later is deze dienst nog te beluisteren. 
 

Heeft u niet de mogelijkheid om de dienst te beluisteren of kent u iemand? 
Laat het even weten dan kan de dienst op papier bezorgd worden. 
 
 

Deze zondag worden de bloemen met een hartelijke groet namens ons allen 
bezorgd bij Johan en Corrie Harms, Molendijk 34D. 
 

Omzien naar elkaar 
Voor zover bij het maken van deze zondagsbrief bij de kerkenraad bekend, 
verblijft mevr. Verhelst-Verpoorte in het ziekenhuis in Terneuzen.  
Helaas mag ook zij geen bezoek ontvangen, maar een kaartje natuurlijk wel. 
Afdeling A2, kamer 8.  
 
Voor veel mensen is de coronacrisis een behoorlijk moeilijke tijd, er zijn heel 
veel voorbeelden te noemen. Deze week is er aandacht voor al degenen die 
iets hebben met het ziekenhuis. 
Voor de mensen die werken in de zorg en ongelooflijk zwaar belast worden. 
Voor degenen die opgeroepen zijn om er te gaan werken, trots om iets te 
kunnen doen, maar ook spannend, zeker ook voor hun familie. 
Voor hen die in het ziekenhuis liggen en geen bezoek mogen ontvangen. 
Voor degenen voor wie een operatie is uitgesteld. 
Voor degenen die ernstig ziek zijn en waarvoor de begeleiding minimaal is, 
omdat bijna alle aandacht uitgaat naar de coronapatiënten, hoe begrijpelijk ook 

http://www.kerkdienstgemist.nl/
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Orde van dienst 
 

Thema: ‘Jezus met kostbare olie gezalfd’ 
 
 

Woord van welkom door de ouderling van dienst  
 Tekst bij de liturgische schikking: 
Zalving: een gebruik dat wij in onze protestantse traditie niet zo goed kennen. Maar het is 
heel bijbels, profeten en koningen worden gezalfd als hun taak een aanvang neemt.  
En wie gestorven is wordt ook gezalfd. De vrouw brengt dit in het teken van het zalven van 
Jezus’ voeten samen. De schikking met de kruiden symboliseert dat voor ons.  
Op Palmzondag wijst de zalving al vooruit naar Jezus’ dood.  
De groene takjes lijken wel een beetje op de palmtakken. 

 
U kunt een foto van het bloemstuk vinden op de website  
en op de facebookpagina van onze gemeente. 

 
 
 
 
 
 
 

 

Openingslied: ‘Heft op uw hoofden poorten wijd!   Lied 435: 1 en 2

   
Bemoediging en groet    
 
Inleidende woorden bij deze dienst       
 
Luisterlied: ‘Hosanna, hosanna’  van Meester Richard 
 

Hosanna, hosanna, wij maken een rij 
Hosanna, hosanna, want de koning komt voorbij 

Gezegend is Hij, die komt in de naam, 
die komt in de naam van de Heer 

Hosanna, hosanna, Hij rijdt door het land, 
Hosanna, hosanna, neem een palmtak in je hand 

Gezegend is Hij, … 
Hosanna, hosanna, de vijand opzij! 
Hosanna, hosanna, en dan eindelijk weer vrij 

Gezegend is Hij, …. 
Hosanna, hosanna, we maken een troon, 
Hosanna, hosanna, het wordt allemaal sjaloom 

Gezegend is Hij, …. 
Hosanna, hosanna, maar zie je het niet? 
Hosanna, hosanna, onze Koning heeft verdriet 

Gezegend is Hij, … 
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Gebed 
 
Zingen:  ‘Op u mijn Heiland, blijf ik hopen’   Lied 442 

   
Nieuwtestamentische lezing: Matteüs 26: 1 – 27, 66   
 
Overdenking 

 
Luisterlied: ‘Vila Dolorosa’ Sela  
 
Langs de Via Dolorosa in Jeruzalem die dag 
verdrongen zich de mensen in de straat. 
Daar staarden ze Hem na, de man die sterven moest op Golgotha 

Langs de Via Dolorosa, heel de lange lijdensweg, 
ging de Christus onze Koning als een lam. 
Maar omdat Hij van ons hield met heel Zijn hart is Hij gegaan. 
Langs de Via Dolorosa, heel de weg naar Golgotha 

Er kwam bloed uit al Zijn wonden, uit de striemen op Zijn rug. 
Uit de kroon van doornen om Zijn hoofd geklemd. 
En Hij droeg met elke stap de hoon van hen die schreeuwden kruisig Hem! 
 Langs de Via Dolorosa, … 
Zijn kruis werd een troon.  
Zijn bloed wast ons schoon en het stroomt door het hart van Jeruzalem 
 Langs de Via Dolorosa, … 

 
Gebeden -  Onze Vader 
 
Slotlied:  ‘Groot is uw trouw o Heer    Lied 885  

 
Uitzending en Zegen  
  Aansluitend: ‘Ubi caritas’ (lied 568)   

      ‘Waar vriendschap en liefde is, daar is God’ 
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40-Dagentijd 2020 
Tijdens de Veertigdagentijd staan we stil bij het leven van Jezus en leven we 
toe naar Pasen, het feest van Zijn opstanding uit de dood. Het feest van de 
overwinning van het licht op het donker.  Jezus zei ‘Sta op!’  

 
 
 
Waargebeurde anekdote 
 

Een mevrouw die geboren is in Teheran vertelt tijdens het bijbel lezen in 
de multiculturele groep: 

‘Ik heb zelf albasten flesjes met de hand gemaakt. 
Dat is een enorm tijdrovend werk,  
want de opening moet heel klein blijven, 
zodat er maar een halve druppel per keer uit kan. 
Het flesje was voor zeer dure olie dat er heet ingegoten werd,  
maar afgekoeld kon er dan slechts een halve druppel uit. 
Het albasten flesje zelf is zeer duur. 
Om het in één keer leeg te gieten 
moet de hals afgebroken worden. 
Dat is eeuwig zonde…..’ 

  
We lezen dat Jezus het voor haar opneemt. 
Zalven wordt balsemen. 
Opstaan en nieuw leven. 
Deze vrouw zal altijd herinnerd worden. 
 
De mevrouw uit Teheran vertelt hierna: 
 ‘Deze enige keer was het niet eeuwig zonde,  
 maar heeft het eeuwigheidswaarde!’ 
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Een mooi bericht:  Dankbetuiging 
Op 16 maart 2020 hebben wij ons 70 jarig huwelijk in besloten kring gevierd. 
Samen met de kinderen, klein- en achterkleinkinders.  
Familie, vrienden, buren en bekenden, allen die ons bloemen cadeaus en 
gelukwensen hebben bezorgd: 
Hartelijk dank. 
 Jan en Tannie v.d. Hoofd 
   Wat God heeft samengevoegd, scheide de mens niet 
Lijsterbesstraat 2 
4542CE Hoek 
 

Mededelingen 
Nieuws voor de kinderen! 
Ook voor de kinderen is alles anders: geen school, toch geen vakantie,  
geen Kinderkring, Kliederkerk of Kids op Zolder. 
De leiding van de kinderkring heeft iets moois bedacht: 
Elke week krijgen de kinderen het verhaal met de mooie verwerking in de bus! 
Papa of mama, een broertje of zusje wil vast het verhaal wel voorlezen en helpen 
met de verwerking. 
Deze week hebben ze zelfs alles gekregen om een Palmpaastak te maken! 

 
Collecteren in tijden van corona, 
In deze verwarrende tijden missen we elkaar. Gelukkig zijn er veel mogelijkheden 
om op creatieve wijze toch naar elkaar om te zien en samen kerk te zijn. Ook de 
collecten horen hierbij, barmhartigheid en solidariteit blijven Bijbelse kernbegrippen, 
ook in tijden van corona, misschien dan zelfs nog meer!  Onze gaven in de dienst 
van de dankbaarheid zijn een wezenlijk onderdeel van de eredienst. 
 

Als kerkrentmeesters willen we u, gedurende de periode dat er geen ‘fysieke’ 
kerkdiensten zijn, in de gelegenheid stellen uw gaven als volgt te geven: 
 

• Eenmalig contant geld en/of collectebonnen in een envelop, te deponeren in 
de brievenbus van de kerk aan de Langestraat.  Gelieve de envelop te 
adresseren aan:  kerkrentmeesters protestantse gemeente Hoek.                   
U mag uw envelop ook afgeven aan ons op het moment dat we weer samen 
zijn in de kerk.  
 

• Eenmalig een bedrag overschrijven op het rekening nummer van de kerk: 
NL13 RABO 0373 7431 49 t.n.v.: CvK protestantse gemeente Hoek.        
Gelieve als omschrijving te vermelden: collecte corona periode.   

 

Wij zullen het totaalbedrag als volgt besteden:  
50% voor kerk en pastoraat, t.b.v. onze plaatselijke geloofsgemeenschap en  
50% voor Kerk In Actie, t.b.v. onze medemensen in nood.  
Bij voorbaat dank,   
met vriendelijke groet, Wim  
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Bij de komende diensten 
Ds. Saskia Ketelaar blijft de on-line erediensten verzorgen.  
Als zij niet zelf kan voorgaan, neemt een ouderling het van haar over.  
U kunt de kerkdienst om 10.00 uur beluisteren via www.kerkdienstgemist.nl.   
 
Het Middaggebed komt te vervallen; wel is de kerk open op dinsdagmiddag 
tussen 13.00 en 15.00 uur voor gebed of om een kaarsje te branden  
 
Graag wijzen wij u ook nog op de Vespers die ds. Johan Harmanny  
verzorgt op woensdagavond. 
Er is nog een Vesper op woensdag 8 april, aanvang 19.15 uur. 
Deze vespers zijn uitsluitend te beluisteren via www.kerkdienstgemist.nl  
 
Er zijn geen on-line erediensten op Witte Donderdag, Goede Vrijdag en  
Stille Zaterdag.  
 
Zondag 12 april, Paasmorgen, is onze eigen predikant, ds. Saskia Ketelaar 
weer onze voorganger tijdens de online-dienst. 
 
 
Alle overige geplande activiteiten komen tot 1 juni te vervallen 
 
 
 
 
 
Tot slot: blijf naar elkaar omzien, even een belletje, zwaaien naar elkaar.... 
laat de ander weten dat je er bent. 
Wij hopen dat u wegen zult vinden om met deze situatie om te gaan en 
helpende handen (te bieden) als dat nodig is.  
U kunt altijd contact opnemen met ds. Saskia Ketelaar of iemand van de 
kerkenraad, zij staan voor u klaar. 
  
Hartelijke groet, namens de kerkenraad, 
Marinka Mahu-Maas 
 
 
 
 
 
 

http://www.kerkdienstgemist.nl/
http://www.kerkdienstgemist.nl/
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2020 Opbrengst collectes en giften maart        

          

Datum Locatie Doel  Opbrengst  
 
Opbrengst  

 
Opbrengst     Giften  Doel Via 

       Bonnen   Contant   Totaal          

          

1-mrt-20 Kerk KIA Voorjaarszending "Sta op"  €       46,00   €    84,55   €    130,55     € 25,00  kerk Mw. A. Francke 

1-mrt-20 Kerk Pl Gemeentewerk  €       31,00   €    85,60   €    116,60     € 20,00  Kerk Mw.Franny van Driel 

4-mrt-20 Kerk  Biddag Diaconie  €       19,00   €    60,75   €      79,75     € 10,00  Kerk Anoniem Kerkbalans 

4-mrt-20 Kerk Pl Gemeentewerk  €       11,00   €    35,50   €      46,50          

8-mrt-20 Kerk PKN Missionair  €       37,00   €    57,62   €      94,62          

8-mrt-20 Kerk Pl Gemeentewerk  €       31,00   €    59,40   €      90,40     € 20,00  Kerk Anoniem 

15-mrt-20 Kerk KIA Noodhulp      €           -            

15-mrt-20 Kerk Pl Gemeentewerk      €           -            

22-mrt-20 Kerk KIA Binnenlands Diaconaat      €           -            

22-mrt-20 Kerk Pl Gemeentewerk      €           -            

29-mrt-20 Kerk KIA Werelddiaconaat      €           -            

29-mrt-20 Kerk Pl Gemeentewerk      €           -            

                    

                    

                    

    Totaal  €     175,00   €  383,42   €    558,42     € 75,00      
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Deze Zondagsbrief is te vinden op de website van de kerk.  
Degenen die geen internet hebben ontvangen de ZB in de brievenbus. 
Kent u iemand die op deze manier de ZB wil ontvangen: laat het even weten. 

 
 
 
 
 
 
 

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/

