
1 
 

 
 
 
 

Zondagsbrief 
Zondag 10 mei 2020 

 

5e Zondag van Pasen 
Kleur: Wit 

 
Voorganger:   ds. Saskia Ketelaar 

Ouderling van dienst:  Henk Siersema 
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 groet namens ons allen 
bezorgd bij Ko Tazelaar, Binnendijk 20. 
 

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.  
Deze zondag is het moederdag, maar veel moeders kunnen vandaag geen 
bezoek ontvangen. 
En maandag gaan de basisscholen weer open, voor velen zal dit heel  
welkom zijn, maar er zijn ook zorgen.  
Daarom in het bijzonder aandacht voor ouders, kinderen en leerkrachten.  
Zeker voor de kinderen en volwassenen die behoren tot de risicogroep. 

 
 
 
 
 
 
 

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

Thema: ‘De Weg, de Waarheid en het Leven’ 
 
Woord van welkom door de ouderling van dienst  
 
Openingslied: ‘Leer mij uw weg o Heer’ Joh.de Heer, lied 330  

        Evang. Liedbundel, lied 185 

Leer mij uw weg, o Heer; leer mij uw weg. 
Schenk van uw kracht mij meer, leer mij uw weg. 
Houd mij in evenwicht, dat ‘k voor uw aangezicht 
wandel in ’t volle licht, leer mij uw weg. 
 
Als vrees somt ’t hart benauwt, leer mij uw weg. 
Als zorg mijn dank verflauwt, leer mij uw weg. 
Help mij in vreugd en pijn, noodweer of zonneschijn 
steeds blij in U te zijn, leer mij uw weg. 
 
Hoe ook mijn toestand wordt, leer mij uw weg. 
’t Leven zij lang of kort, leer mij uw weg. 
Is dan mijn loop volbracht, vrees ik geen dood of macht, 
daar mijn ziel U verwacht, leer mij uw weg. 
 
Wat ook dit leven brengt, Hij is nabij. 
’t Zij ’t vreugd of droefheid schenkt, Hij is nabij. 
Hoe sterk ook satans macht, Jezus geeft licht en kracht 
ieder die hem verwacht; Hij is nabij. 
  
Bemoediging en groet  
 
Inleidende woorden bij deze dienst 
 

Kinderlied: ‘Ga je mee. Zeg niet nee!’ Zitten en Opstaan 
 

Ga je mee? Zeg niet ‘nee’, maar sta op en doe mee. 
Zet je voetstappen in die van mij. 
Volg het spoor en ga door. 
Of ga jij liever voor? 
Hup, kom op, sluit je aan in de rij! 

Welke weg wil je gaan? 
En waar wil je naartoe? 
Blijf niet zitten waar je zit, 
ook al voel je je moe. 

Ga je mee? Zeg niet ‘nee’, maar  ... 
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Is de weg soms te lang? 
Zak je weg in het zand? 
Er zijn hobbels op het pad, 
maar ik geef je een hand. 

Ga je mee? Zeg niet ‘nee’, maar  ... 
 Loopt de weg bijna dood? 

Zie je nergens een spoor? 
In de verte wordt het licht: 
gaat de weg daar soms door? 

Ga je mee? Zeg niet ‘nee’, maar ...   (2x) 
  

Gebed 
 
Nieuwtestamentische lezing: Johannes 14: 1 – 14 
 
Zingen: ‘Jezus, ga ons voor’ Lied 835 

 
Overdenking 

 
Luisterlied: ‘Heer, u bent mijn leven, de grond waarop ik sta’  

Uit: Op Toonhoogte 

Heer, u bent mijn leven, de grond waarop ik sta. 
Heer, u bent mijn weg, de waarheid die mij leidt. 
Uw woord is mijn pad, de weg waarop ik ga, 
zolang U mij adem geeft, zolang als ik besta. 
Ik zal niet meer vrezen, want U bent bij mij. 
Heer, ik bid U, blijf mij nabij. 

Ik geloof in U geboren uit de maagd, 
eeuw'ge Zoon van God, die mens werd zoals wij. 
U die stierf uit liefde, leeft nu onder ons, 
één met God de Vader en verenigd met Uw volk, 
tot de dag gekomen is van Uw wederkomst, 
dan brengt U ons thuis in Gods rijk. 

Heer, U bent mijn kracht, de rots waarop ik bouw. 
Heer, U bent mijn waarheid, de vrede van mijn hart. 
En niets in dit leven zal ons scheiden, Heer. 
Zo weet ik mij veilig, want Uw hand laat mij nooit los. 
Van wat ik misdaan heb, heeft U mij bevrijd 
en in Uw vergeving leef ik nu. 

Vader van het leven, ik geloof in U. 
Jezus de Verlosser, wij hopen steeds op U. 
Kom hier in ons midden, Geest van liefd' en kracht, 
U die via duizend wegen ons hier samenbracht. 
En op duizend wegen zendt U ons weer uit 
om het zaad te zijn van Gods rijk. 
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Gebeden 
 
Slotlied: ‘Ik wandel in het licht met Jezus’ Joh. de Heer, lied 13 

        Evang.Liedbundel, lied 184: 1, 2 en 3 
Ik wandel in het licht met Jezus  
het donk're dal ligt achter mij  
en 'k weet mij in Zijn trouw geborgen; 
elk een liefdevolle vriend is Hij  

refrein: Ik wandel in het licht met Jezus  
en ik luister naar Zijn dierb're stem  
en niets kan mij van Jezus scheiden  
sinds ik wandel in het licht met Hem  

 

Ik wandel in het licht met Jezus  
geen duist're wolk bedekt de zon,  
en 'k kan niet anders, 'k moet Hem prijzen,  
Die de zonde in mij overwon.  

refrein: Ik wandel in het licht met Jezus  
en ik luister naar Zijn dierb're stem  
en niets kan mij van Jezus scheiden  
sinds ik wandel in het licht met Hem  

 

Ik wandel in het licht met Jezus  
mijn ziel is Hem gans toegewijd  
met Hem verrezen tot nieuw leven  
volg 'k mijn Heiland tot in eeuwigheid  

refrein: Ik wandel in het licht met Jezus  
en ik luister naar Zijn dierb're stem  
en niets kan mij van Jezus scheiden 
sinds ik wandel in het licht met Hem 

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

      ‘Waar vriendschap en liefde is, daar is God’ 

 
 
Na de zegen: ‘God wijst mij een weg’  

Uit: Opwekking, lied 429 

 
God wijst mij een weg als ik zelf geen uitkomst zie.  
Langs wegen die geen mens bedenkt, maakt Hij mij zijn wil bekend.  
Hij geeft elke dag nieuwe liefde, nieuwe kracht.  
Als ik mijn hand in zijn hand leg, wijst Hij mij de weg, wijst Hij mij de weg.  
 

Al moet ik door de wildernis Hij leidt mij.  
Hij toont mij een rivier in de woestijn.  
Alles zal ooit vergaan maar zijn liefde blijft bestaan  
en Hij maakt iets heel nieuws vandaag.  
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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  
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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 17 mei is ds. Saskia Ketelaar onze voorganger. 
 
Hemelvaartsdag donderdag 21 mei;  
tijdens deze feestdag is er vanuit onze kerk geen online dienst. 
 
 
 
De komende weken: 
In navolging op de eerste aangepaste Kerkenraadvergadering, volgt de 
komende weken een tweede ronde. 
De werkgroepen komen in kleine groepjes bijeen.  
Bij al deze korte bijeenkomsten zijn ds. Saskia Ketelaar en de voorzitter van 
de kerkenraad, dhr. Henk Siersema aanwezig. 
 
dinsdag 12 mei:  14.00 uur,  Liturgie & Eredienst en Jeugdwerk  

19.00 uur,  Kerkrentmeesters  
    20.30 uur, Diaconie & ZWO  
dinsdag 19 mei:  19.00 uur,  Pastoraat 
 
 
 

  

http://www.kerkdienstgemist.nl/
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Speurtocht Vrijheid  

 
Bij deze speurtocht gingen 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?’  

Meer dan 25 kinderen hebben meegedaan aan de speurtocht. 
 
 
‘Onze’ speurtocht is op verschillende websites en op facebook geplaatst 
Heel veel mensen hebben er over kunnen lezen. 
Tot onze grote verrassing is het idee door andere kerken en gemeenten 
overgenomen, daardoor hebben ook in andere plaatsen kinderen een 
soortgelijke speurtocht gelopen en is er gezwaaid naar al de mensen waar er 
een afbeelding voor het raam hing. 
 
 
Bij het televisieprogramma ‘Met hart en ziel’ is deze activiteit ook opgevallen. 
Zaterdag gaat de uitzending over Vrijheid en is ‘Hoek’ even in beeld. 
 
Zaterdag 9 mei, 18.00 uur, NPO 2 
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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/

