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Zondagsbrief 
Zondag 19 april 2020 

 

2e Zondag van Pasen 
Kleur: Wit 

 
Voorganger:   ouderling Henk Siersema 

Ouderling van dienst:  Elly Tollenaar 
Videowall:     Finie Herrebout 

 
Als gemeente kunnen we niet samenkomen, 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 Zwart, Lovendieke. 
 

Tijdens de afgelopen week zijn er namens de gemeente, als teken van 
meeleven kaarten bezorgd bij verschillende gemeenteleden:  
mevr. Joke Scheele, dhr. Ko Tazelaar, dhr. en mevr. Verkeste,  
dhr. en mevr. Ko en Debora Koster, dhr. en mevr. Thomas en Jenny Wilson. 
 

Omzien naar elkaar 
Voor zover bij het maken van deze zondagsbrief bij de kerkenraad bekend, 
verblijft mevr. Vermeulen-Schoonakker in het ziekenhuis in Oostburg.  
 

Roel Meijer is vorige week verhuisd naar Sterredreef 25, 4567BL Clinge.  
Roel heeft meer zorg nodig en kan daarom niet in Terneuzen blijven wonen. 
Ook nu mag hij geen bezoek ontvangen, een kaartje mag natuurlijk wel! 
 
Voor veel mensen is de coronacrisis een behoorlijk moeilijke tijd, er zijn heel 
veel voorbeelden te noemen. Deze week is er in het bijzonder aandacht voor 
gezinnen waarbij de tijd thuis steeds zwaarder gaat wegen.  

  

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

Thema: ‘Raak de wonden aan’ 
 
 

Woord van welkom door de ouderling van dienst  
 

Openingslied: ‘Dit is een morgen’   Lied 216: 1, 2 en 3  
   
Bemoediging en groet  
 
Luisterlied: ‘Het leven krijgt weer kleur’ Meester Richard 

 
Van donker naar licht, van zwart naar heel veel kleuren. 
Met Pasen kun je verder gaan, 
want Jezus is opgestaan, de dood voorbij. 
Het leven krijgt weer kleur voor jou een mij! 

Geel van de zon, de warmte die je nodig hebt. 
Het licht voor jou en mij, het donker gaat voorbij. 

Van donker naar licht, van zwart naar heel veel kleuren. 
Met Pasen kun je verder gaan, 
want Jezus is opgestaan, de dood voorbij. 
Het leven krijgt weer kleur voor jou een mij! 
 Rood van de liefde, die mensen aan elkaar verbindt. 
 Die is oneindig groot en sterker dan de dood. 
Van donker naar licht, van zwart naar heel veel kleuren. 
Met Pasen kun je verder gaan, 
want Jezus is opgestaan, de dood voorbij. 
Het leven krijgt weer kleur voor jou een mij! 
 Groen van de hoop, de muren vallen steen voor steen. 
 We zien elkaar weer staan een nieuwe tijd breekt aan. 
Van donker naar licht, van zwart naar heel veel kleuren. 
Met Pasen kun je verder gaan, 
want Jezus is opgestaan, de dood voorbij. 
Het leven krijgt weer kleur voor jou een mij! 

  
Gebed 
 
Nieuwtestamentische lezing: Johannes 20: 19 – 31    
 
Zingen: ‘Omdat Hij leeft’ Nederland Zingt – Jong gemengd koor Immanuel 
 

Eindeloos lief had God de wereld. 
Hij liet zijn Zoon naar ons toegaan. 
Die stierf aan ’t kruis.  
Die stierf aan het kruis om ons te redden, 
maar 't open graf getuigt dat Hij is opgestaan. 
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Omdat Hij leeft, omdat hij leeft kijk ik uit naar morgen. 
Wat komen gaat, ik durf het aan, 
want in zijn hand ligt heel mijn toekomst zeker. 
Daarom heb ik het leven lief, omdat Hij leeft. 

Eindeloos groot is zijn genade. 
Hij geeft mij moed om door te gaan. 
Hij weet de weg,  
Hij weet de weg en wat mij toekomt.  
Ik heb het leven lief, want Hij is opgestaan. 

Omdat Hij leeft …. 
 

Overdenking 

 
Luisterlied: ‘Look at the world’ John Rutter   cover – The Advent Heralds 
  

  Vrij vertaald:  Kijk naar de wereld, zoveel moois, zoveel wonderen 
    Wees God dankbaar 
    voor alles wat we ontvangen en kunnen delen 
    Kijk naar de aarde; vruchten en bloemen 
    Kijk naar de lucht: zon en regen 
    Kijk om je heen naar bomen en bergen 
    Denk aan al het moois van de verschillende seizoenen 
    Wees God dankbaar 
    voor alles wat we ontvangen en kunnen delen 
    Alle goeds, al wat we nodig hebben komt van Gods liefde. 
    Wij zijn zijn handen, rentmeesters van wat we ontvangen. 

Prijs God voor alles wat er is.  

 
Dank- en voorbeden – Onze Vader 
 
Slotlied: ‘Eens als de bazuinen klinken’ Lied 769: 1, 4 en 6   

 
Heenzending en zegen 
  Aansluitend: ‘Ubi caritas’ (lied 568)   

      ‘Waar vriendschap en liefde is, daar is God’ 

 
 
Na de zegen: ‘Glorie aan God’ 
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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  
 
Zondag 26 april, zal ds. Saskia Ketelaar voorgaan tijdens de online dienst  
 
Zondag 3 mei zal de online dienst geleid worden ouderling Ada Dieleman 
 
 
Alle overige geplande activiteiten komen tot 1 juni te vervallen 
 
 
 
Herbevestiging ambtsdragers 
In juli eindigt de termijn van de volgende kerkenraadsleden:  
mevrouw Ada Dieleman (pastoraal ouderling),  
de heer Ko Dieleman (ouderling kerkrentmeester),  
mevrouw Daniëlle Rijksen (jeugdouderling) en  
mevrouw Karina Wolfert (diaken). 
De kerkenraad is verheugd u te kunnen meedelen dat zij zich allen 
herkiesbaar stellen voor een nieuwe termijn.  
Als er voor 8 mei 2020 geen schriftelijke bezwaren worden ingediend,  
zal de bevestiging later in het jaar plaatsvinden.  
In de vergadering van maart is voorgenomen om dat op zondag 7 juni 2020  
te laten plaatsvinden.  
De omstandigheden in de komende maanden zullen uitwijzen of  
de bevestiging op de voorgenomen datum kan plaatsvinden.  
  
Er bestaat (nog steeds) een vacature voor diaken.  
U wordt van harte uitgenodigd om voor 8 mei 2020 namen van gemeenteleden 
in te dienen om in deze vacature te kunnen voorzien.  
U kunt de namen schriftelijk indienen bij de scriba, Marinka Mahu.  
De kerkenraad hoopt dat u van deze gelegenheid gebruik maakt . 

  

http://www.kerkdienstgemist.nl/
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Mededelingen 
 
Paaskaars 
Tijdens de dienst van Paasmorgen is de nieuwe 
Paaskaars binnengebracht door Finie Herrebout. 

 
Op de nieuwe Paaskaars staan zoals 
altijd de alfa en omega, tekens van begin 
en einde en een kruis.  
Verder staat er een prachtig reliëf op, 
verwijzend naar de vermenigvuldiging van 
vijf broden en twee vissen; de belichaming 
van Christus om de mensheid te redden. 
 
 
 
 
 

 
 
 
De (grote) Paarskaars en de Paaskaars uit de dagkapel die het afgelopen jaar 
in de kerk als symbool van Het Licht hebben gebrand zijn gebracht bij  
Sjaak en Marjan Basting en bij Joop Korstanje. 
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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  
 

 

 

 

Lieve mensen, 

Inmiddels zijn we een maandje verder en we zijn als kerkrentmeesters 
aangenaam verrast door de mooie bedragen die zowel contant als via 
overschrijving al zijn ontvangen. Ik zal u steeds aan het begin van de maand 
een ‘tussenstand’ geven van het op dat moment ontvangen totaal bedrag. 

Met vriendelijke groet, Wim   
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#Nietalleen 

In deze tijd van corona gebeuren er ook mooie dingen.  
Eén voorbeeld is het platform #Nietalleen.  
Deze organisatie brengt hulpvrager en 
hulpgever met elkaar in contact. 
Veel kerken en andere organisaties zijn 
hierbij aangesloten. 
 
 
Stichting Present verzorgt in de gemeente Terneuzen de coördinatie.  
Zij ontvangen de hulpvragen en geven die door aan de vrijwilligers die het 
beste passen bij de hulpvraag.  
 

Hulpvragen kunnen zijn: boodschappen doen, een kaartje sturen, 
een luisterend oor bieden, het doen van tuinklusjes, klein reparatiewerk. 
Elke dag kunt u op televisie zien wat er door deze organisatie in heel het land 
wordt gedaan. (NPO1, 16.30 uur) 
 
Ook als het voor u of voor iemand die u kent nodig is,  
is deze hulp beschikbaar! 
Opgeven kan via de website www.nietalleen.nl of via tel.0800-1322  
 

Al het werk gebeurt uiteraard met inachtneming van de richtlijnen van het RIVM. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.nietalleen.nl/
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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/

