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Zondagsbrief 
Zondag 3 mei 2020 

 

4e Zondag van Pasen 
Kleur: Wit 

 
Voorganger:   ouderling Ada Dieleman 

Ouderling van dienst:  Wim de Putter 
Videowall:     Finie Herrebout 

 
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 felicitatie namens ons 
allen bezorgd bij gemeenteleden die vorige week een koninklijke 
onderscheiding hebben gekregen. 
 

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

Voor veel mensen is de coronacrisis een behoorlijk moeilijke tijd, er zijn heel 
veel voorbeelden te noemen. De komende week zijn er geen grote 
herdenkingen en feesten rondom 4/5 mei, juist dit jaar waarin het voor heel 
veel mensen belangrijk is om hier extra aandacht aan te geven.  
In deze periode van isolatie voelen we extra hoe belangrijk vrij-zijn is.  
 

Vandaag daarom in het bijzonder aandacht voor de mensen die  
onze veiligheid bewaken, dat zij daarin beschermd mogen worden  
en ons de vrede leren bewaken! 

 
 
 
 
 
 

4 mei 2020 
Hang huis aan huis de vlaggen halfstok 
Doden zijn weer onder ons 
De doden van veertig vijfenveertig 
De doden van twintig twintig 
Hetzelfde verdriet 

Nico Peterse 
 

http://www.kerkdienstgemist.nl/


2 
 

Orde van dienst 
 

Thema: ‘Geroepen om vrij te zijn!’ 
 
Woord van welkom door de ouderling van dienst  
 
Openingslied: ‘’k Sla d’ogen naar ‘t gebergte heen’ Psalm 121: 1, 2 en 4 

          berijming 1773 

 ‘k Sla d’ogen naar ’t gebergte heen, 
 vanwaar ik dag en nacht 
 des Hoogsten bijstand wacht. 
 Mijn hulp is van den HEER alleen, 
 die hemel, zee en aarde 
 eerst schiep en sinds bewaarde. 
 
 Hij is, al treft u ’t felst verdriet, 
 uw wachter, die u voet 
 voor wankelen behoedt; 
 Hij, Isrels Wachter, sluimert niet; 
 geen kwaad zal u genaken; 
 de HEER zal u bewaken. 
 
 De HEER zal u steeds gadeslaan, 
 opdat Hij in gevaar, 
 uw ziel voor ramp bewaar’;  
 de HEER, ’t zij g’in of uit moogt gaan 
 en waar g’u heen moogt spoeden, 
 zal eeuwig u behoeden. 
 
Bemoediging en groet  
 
Inleiding bij deze dienst 
 

Kinderlied: ‘Vredesgroet’ 
Vrede voor jou en vrede voor mij. 
Vrede voor wie het wil horen. 
Vrede begint met iets kleins als een kind. 
Zo wordt de vrede geboren. 
Refrein: Knoop de vrede in je oren. 

Neem de vrede in je mond. 
Neem de vrede in je handen. 
Draag hem mee de wereldrond. 
Vrede. Vrede. Vrede overal. 
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Vrede voor hem en vrede voor haar. 
Vrede op aarde voor mensen. 
Vrede voor alles wat ademt en leeft. 
Vrede om verder te wensen.  
Refrein 

Vrede voor jullie en vrede voor ons. 
Vrede om in te geloven. 
Vrede van God die de wereld omspant. 
Vrede gaat alles te boven.  
Refrein (2x) 

 
Gebed 
 
Nieuwtestamentische lezing: Galaten 5: 13 – 25       
 
Zingen: ‘Geef vrede, Heer, geef vrede’   Lied 1010: 1 en 3  

 
Overdenking 

 
Luisterlied: ‘Make me a channel of your peace’ Songs of Praise  

 
 
Make me a channel of Your peace 

Where there is hatred, let me bring Your love 

Where there is injury, Your pardon Lord 

And where there's doubt, true faith in You 

Make me a channel of Your peace 

Where there's despair in life, let me bring hope 

Where there is darkness, only light 

And where there's sadness, ever joy 

Oh Master, grant that I may never seek 

So much to be consoled as to console 

To be understood as to understand 

To be loved as to love with all my soul 

Make me a channel of Your peace 

It is pardoning that we are pardoned 

In giving to all men that we receive 

And in dying that we're born to eternal life 

Oh Master, grant that I may never seek 

So much to be consoled as to console 

To be understood as to understand 

To be loved as to love with all my soul 

Make me a channel of Your peace 

Where there's despair in life, let me bring hope 

Where there is darkness, only light 

And where there's sadness, ever joy 

Maak me een instrument van uw vrede 
Waar er haat is, laat me je liefde brengen... 
Waar er letsel is, Uw pardon Heer... 
En waar er twijfel is, is het ware geloof in jou... 
 

Maak me een instrument van uw vrede 
Waar er wanhoop is in het leven, laat me hoop 
brengen... 
Waar er duisternis is, is alleen licht 
En waar er verdriet is, ooit vreugde... 
 

Oh Meester, geef toe dat ik nooit mag zoeken 
Zoveel om getroost te worden als om te 
troosten... 
Te begrijpen als te begrijpen 
Om geliefd te zijn als om lief te hebben met 
heel mijn ziel 
 

Maak me een kanaal van uw vrede 
Het is gratie verlenen dat wij gratie krijgen... 
In het geven aan alle mensen die we ontvangen 
En in het sterven dat we geboren zijn in het 
eeuwige leven... 
 

Oh Meester, geef toe dat ik nooit mag zoeken 
Zoveel om getroost te worden als om te 
troosten... 
Te begrijpen als te begrijpen 
Om geliefd te zijn als om lief te hebben met 
heel mijn ziel 
 

Maak me een instrument  van uw vrede 
Waar er wanhoop is in het leven, laat me hoop 
brengen... 
Waar er duisternis is, is alleen licht 
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Dank- en voorbeden – Onze Vader 
 
Slotlied: ‘Vrede zij U’  Opwekking 58: 1, 2 en 3 

 

Vrede zij u, vrede zij u, gelijk mij de Vader zond, zend ik ook u. 
Vrede zij u, vrede zij u, gelijk mij de Vader zond, zend ik ook u. 
 
Blijf in mijn vrede, blijf in mij, mijn woord moet in u zijn, dat maakt u vrij. 
Blijf in mijn vrede, blijf in mij, mijn woord moet in u zijn, dat maakt u vrij. 
 
Ontvangt mijn Geest, Heilige Geest, hij zal u leiden, weest niet bevreesd. 
Ontvangt mijn Geest, Heilige Geest, hij zal u leiden, weest niet bevreesd. 

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

      ‘Waar vriendschap en liefde is, daar is God’ 

 
 
Na de zegen: 

‘Vreugde, vreugde, louter vreugde’  
   Nederland Zingt vanuit de Sint-Janskerk te Gouda 
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Mededelingen 
 
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, 
 
Zoals beloofd zouden wij u aan het begin van een nieuwe maand een ‘tussenstand’ geven 
van het op dat moment ontvangen bedrag.   
Per eind april,  dus na 6 weken van corona en luisterdiensten, heeft u een totaal bedrag 
gegeven van € 1.707 ! 
We zijn als kerkrentmeesters aangenaam verrast door dit mooie bedrag.   
Hartelijk dank aan iedereen die tot nu toe al heeft bijgedragen. 
 
Met vriendelijke groet, Wim   
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Bij de komende diensten 
Ds. Saskia Ketelaar blijft de online 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 10 mei en zondag 17 mei, is ds. Saskia Ketelaar onze voorganger. 
 
Hemelvaartsdag donderdag 21 mei;  
tijdens deze feestdag is er vanuit onze kerk geen online dienst. 
 
 
 

Van Heleen Pasma (zo nu en dan is zij onze voorganger): 
 

Graag attendeer ik jullie op de TV-documentaire  "De kinderen van Truus"  
 

Truus Wijsmuller, een bijna vergeten verzetsheldin (1896-1978), 
redde op de drempel van WO II het leven van in totaal 10.000 
Joodse kinderen tussen vijf en zeventien jaar oud.  
Vanuit onder meer Oostenrijk, Polen en Tsjechoslowakije  
bracht zij ze via Wenen en Nederland naar Engeland. 
 

Tien minuten voor de capitulatie van Nederland op 14 mei 1940 
vertrok het laatste transport met het SS Bodegraven vanuit 
IJmuiden naar Engeland. 
 

De kinderen van deze Kindertransporten hebben een gezicht gekregen in het boek dat 
rabbijn Lody van de Kamp schreef: “Sara, het meisje dat op transport ging”,  
een historische roman (uitg. Mozaiek Zoetermeer, januari 2017). 

 
Niet alleen op gruwelen van de oorlog moet je nadruk leggen, je moet ook het 
verhaal vertellen van de mensen als Truus, die laten zien dat je als individu het 
verschil kunt maken!          
 
Zondag 3 mei 2020, 20.20 uur, NPO 2.  
Zie www.truus-children.com  
 

 

  

http://www.kerkdienstgemist.nl/
http://www.truus-children.com/
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Speurtocht Vrijheid  

 
Jammer…, nog geen Kinderkring, Kliederkerk of  
Kids op Zolder, maar…… wel een speurtocht! 
 
 

Bij deze speurtocht gaan de kinderen op zoek naar afbeeldingen bij 
verschillende adressen. De eerste letters van het woord van de afbeeldingen 
vormen samen de vraag ‘Wat is vrijheid?’  
Afgelopen week hebben veel kinderen hieraan 
meegedaan en er zijn al mooie antwoorden 
ontvangen!  Zoals: 

 
- dat je mag eten wat je wilt 
- dat je mag zijn wie je bent 
- geen oorlog 
- buiten spelen zonder gevaar 

 
Natuurlijk krijgen alle deelnemers nog een 
verrassing, op bevrijdingsdag!  
 
 
 
 
 
 
Bevrijdingsdagconcert 
Op dinsdag 5 mei 2020 verzorgt onze organist Akko de Feijter een 
orgelconcert met vele bekende vaderlandse liederen vanuit onze kerk. 
Dit concert is niet te bezoeken, maar wel digitaal te beluisteren via 
www.kerkdienstgemist.nl  
Aanvang 19.30 uur.  
Ook later is dit concert nog te beluisteren. 
 
 
 
  

http://www.kerkdienstgemist.nl/
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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/

