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Zondagsbrief 
Zondag 31 mei 2020 

 

 

Pinksteren 
Kleur: Rood 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Voorganger:   ds. Saskia Ketelaar 

Ouderling van dienst:  Daniëlle Rijksen 
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 Rheina, echtgenote van Egbert Cijsouw, zij is weer thuis vanuit het 
ziekenhuis. 
 

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

Feestelijk bericht: 
Mevr. C. van Hoorn-de Groote en mevr. J. Riemens-de Groote zijn op 3 juni 
a.s. jarig, de tweelingzussen worden dan 96 jaar. 
Zij wonen in ‘Vremdieke’ en door het coronavirus is het daar helaas niet 
mogelijk om deze verjaardag te vieren. 
Een kaartje sturen om aandacht te geven aan deze bijzonder feestelijke dag 
kan natuurlijk wel! 

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

 
Voor de dienst: ‘Wees welkom Geest van God’ Opwekking 788 

 
Thema: ‘Door de wereld gaat een woord’ 

 
Woord van welkom door de ouderling van dienst  
 
Openingslied: ‘Kom, Heilige Geest Gij vogel Gods’ Lied 680: 1, 4 en 5 

          NederlandZingt 
 

Bemoediging en groet  
 
Inleidende woorden bij deze dienst 
 

Kinderlied: ‘Ik wens je’  Elly & Rikkert  
 

Ik wens je liefde, blijdschap, vrede 
En een heleboel geduld. 
Goedheid ... Trouw en tederheid 
Dat jij jezelf beheersen zult 
 

Dat is de kracht van de Heilige Geest 
Die ons zelf het leven geeft 
Kracht van de Heilige Geest 
Die ons zelf het leven geeft 
 

Ik wens je liefde, blijdschap, vrede 
En een heleboel geduld. 
Goedheid ... Trouw en tederheid 
Dat jij jezelf beheersen zult 

 
Gebed om de gaven van de Heilige Geest 
 
Allen:  Wij bidden U, God, geef ons de gave van de   WIJSHEID. 
Dominee:  Om de gave van wijsheid bidden wij, overal waar dwaasheid regeert. 

het recht van de sterkste, de waanzin van oorlog. 
 
Allen:  Wij bidden U, God, geef ons de gave van    KENNIS.  
Dominee: Om de gave van kennis bidden wij, overal waar onkunde regeert, 

waar het verstand moet dienen om andere kapot te maken. 
 
Allen:   Wij bidden U, God, geef ons de gave van het   GELOOF. 
Dominee: Om de gave van geloof bidden wij 

overal waar mensen het visioen van alles voor allen hebben opgegeven. 
Allen:  Wij bidden U, geef ons de gave van              GENEZING. 
Dominee: Om de gave van geneeskracht bidden wij 

overal waar mensen en dieren ziek zijn en ziek worden gemaakt.  
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Allen:  Wij bidden U, God, geef ons de gave van   PROFETIE. 
Dominee: Om de gave van profetie bidden wij  
 overal waar  mensen zich blind staren op een bange toekomst.  
 
Allen:  Wij bidden U, God, geef ons de gave van het    ONDERSCHEID. 
Dominee: Om de gave van het onderscheid bidden wij, 

overal waar mensen verstrikt raken in recht of slecht, in waarheid of leugen. 
 
Allen:  Wij bidden U, God, om de gave van het            ENTHOUSIASME. 
Dominee: Om de gave van enthousiasme bidden wij,   

overal waar mensen berusten. Amen 

 
Nieuwtestamentische lezing:  Handelingen 2: 1 – 13  
 
Zingen: ‘O Heilige Geest’  NederlandZingt 

      Soliste, Annemieke van der Zwan 
 

O Heilige Geest, o Heilige God 
Gij ware trooster in ons lot 
Gij zijt gedaald van ’s hemels troon 
o Geest van Vader en van Zoon 
o Heilige Geest, o Heilige God  

 
O Heilige Geest, o Heilige God 
maak ons getrouw aan uw gebod 
ontsteek in ons uw liefdesgloed 
die alle tweedracht wijken doet 
o Heilige Geest, o Heilige God 

 
O Heilige Geest, o heilige God 
verlaat ons niet in ’t stervenslot 
dan brengen wij U, trouwe Heer 
hier en daarboven lof en eer 
o Heilige Geest, o Heilige God 

 
Overdenking 

 
Zingen: ‘Geest van Hierboven  Stef Bos en Jongerenkoor ‘Samen Op Weg’  

in Met Hart & Ziel Pinksterviering    
ik wil het water naar de zee zijn 
de zoden aan de dijk 
het gevecht tegen de bierkaai 
alles wat onhaalbaar lijkt 
 
ik wil de rots zijn in de branding 
met de verbeelding aan de macht 
wil de stilte die vanzelf spreek zijn 
en het daglicht in de nacht 
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ik wil een land zijn zonder grenzen 
waar de ruimte nog bestaat 
ik wil traag zijn als de waarheid 
die de leugen achterhaalt 
 
ik wil de moed zijn van de wanhoop 
het stilstaan van de tijd 
ik wil een sprong zijn in het duister 
en de laatste strohalm zijn 
 
ik wil de taal zijn van een dichter 
die zichzelf geen dichter noemt 
het zout zijn van de aarde 
en de kus die ons verzoent 
 
ik wil een land zijn zonder woorden 
gedragen door de wind 
ik wil de wereld weer leren zien 
door de ogen van een kind 
 
en met de schoonheid van de onmacht 
lopen langs een eindeloze weg 
met open ogen dromen 
weerloos en toch sterk 
 
ik wil het water naar de zee zijn 
de zoden aan de dijk 
het gevecht tegen de bierkaai 
alles wat onhaalbaar lijkt 

 
Gebeden 
 
Slotlied: ‘Komt laat ons deze dag’ Lied 672: 1, 2, 6 en 7 

       Met Hart & Ziel Pinksterviering   

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

      ‘Waar vriendschap en liefde is, daar is God’ 

 
Na de zegen: Mozart – ‘Veni Sancte Spiritus, KV.47 
   Uitgevoerd door the Chamber Choir of Europe and  

the Süddentsches Kammer-orchester Pforzheim, conducted bij Nicol Matt 
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Vandaag is het ‘Zondag-Soepdag’ 
 
De soep, gemaakt door Catrien, Ada en Ineke 
heeft € 61,00 opgebracht. 
Dank aan allen die dit mogelijk heeft gemaakt! 
 
Zodra we weer samen in de kerk kunnen eten gaan we zeker nog een keer 
een zondag-soepdag houden. 

 
 
 

‘Delta voor Indonesië’ 

de mensen in Indonesië 
kunnen onze steun gebruiken! 

 
 

Werkgroep Diaconie & ZWO 
 
 
 
 
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 7 juni, Trinitatis, is ds. Saskia Ketelaar onze voorganger. 

Het is een intensieve tijd geweest, zeker voor onze predikant. Een online 
dienst voorbereiden en daarin voorgaan is toch echt iets anders dan een 
‘gewone’ dienst. We zijn heel blij dat ze onafgebroken alle diensten vanaf 22 
maart heeft voorbereid! 
 
Zondag 14 juni zal ouderling Henk Siersema voorgaan in de online dienst 
Het thema van deze dienst is “Omzien naar elkaar” en er wordt digitaal 

medewerking verleend door gospelkoor ‘Or Tamim’.   

  
 

http://www.kerkdienstgemist.nl/
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Straks weer terug naar de kerk? 
 

De verruiming van de maatregelen inzake het coronavirus betekent dat de 

kerk vanaf 1 juni voor een bepaald aantal leden (maximaal 30) weer open mag. 

Hiervoor is door de landelijke kerk een protocol ontworpen met richtlijnen die 

we moeten opvolgen.  Bijvoorbeeld: schriftelijk aanmelden om de eredienst te 

bezoeken, looproutes, 1,5 meter afstand, hygiëne en zo veel meer  

(kijk voor uitgebreide versie op de website) 

 

Op maandag 25 mei hebben we met een werkgroep over deze zaken 

gesproken en gewikt en gewogen. De verantwoordelijkheid ligt bij de 

kerkenraad als het gaat om een veilige kerk, maar als leden hebben we 

allemaal een eigen verantwoordelijkheid m.b.t. onze persoonlijke veiligheid. 

We willen als kerk niet meteen het onderste uit de kan hebben en daarom is 

besloten om nog een paar weken te wachten en zo de effecten van de 

verruiming te kunnen zien. Het is geen eenvoudige beslissing, want we zijn 

ons er van bewust dat het samenkomen in de kerk heel belangrijk is,  

zeker voor degenen die de dienst niet digitaal kunnen beluisteren.  

 

De vraag aan een ieder is: “Als de kerk over een paar weken weer open 

gaat, geeft u zich dan op om naar de diensten te komen?” 

 

Laat uw antwoord weten aan de scriba Marinka Mahu, per telefoon of  

per e-mail (scribaat@pknhoek.nl), of laat het weten aan één van de 

kerkenraadsleden.  

U hoeft niet te denken: “laat een ander maar voorgaan”. Dat is nobel, maar 

daarmee krijgt de kerkenraad geen zicht op het aantal mensen dat van de 

gelegenheid gebruik gaat maken. Het kan ook zo zijn dat u actief wordt 

benaderd om uw mening te geven. Het wordt allemaal bij elkaar opgeteld. 

 

Ondertussen gaan de organisten weer wel medewerking verlenen aan de 

erediensten en ds. Saskia Ketelaar gaat ook het bezoekwerk weer voorzichtig 

oppakken. 

 

En natuurlijk kunt u iedere dinsdag tussen 13.00 en 15.00 uur in de kerk 

terecht voor een gesprek, gebed of het branden van een kaarsje.  

In de meeste gevallen is ds. Saskia Ketelaar dan aanwezig. 
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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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Uit het regionale kerkblad ‘Kerk in Beeld’     Ondertussen op Denoek…… 

 

Alles anders, …. ondertussen is het echter niet stil rond en in ons kerkgebouw, 

er gebeurt van alles!  

Op zondagmorgen zijn er de aangepaste online erediensten. De kinderen 

krijgen het verhaal en de verwerking in de brievenbus, zodat ook zij betrokken 

blijven. Bij degenen die geen mogelijkheid hebben om online naar de dienst te 

luisteren, wordt de preek op papier thuis bezorgd.  
 

Ook door de week is er volop levendigheid rondom de kerk.  

Een aantal woensdagen heeft, net als in veel andere dorpen en steden in 

Nederland, ’s avonds een kwartier lang de klok geluid, als teken van hoop.  

En er hangt een vlag aan de toren met de tekst: Houd moed, heb lief!   
 

De dames van de Eethoek bakten wafels voor de alleenstaanden. De keuken 

stond vol met zakjes wafels die weg gebracht moesten worden. Het rook 

heerlijk en ze waren ook heerlijk, kan ik u verklappen!   
 

De kinderen van de kinderkring, kliederkerk en kids op zolder konden een 

speurtocht doen over het dorp, met als thema Vrijheid. Maar liefst 25 kinderen 

hebben de speurtocht gedaan en stuk voor stuk vonden ze het allemaal erg 

leuk! Op dinsdag 5 mei, Bevrijdingsdag, mochten ze bij de kerk een verrassing 

komen halen. Op veilige afstand en buiten, en omdat het prachtig weer was, 

kregen ze er nog een ijsje bij.  
 

Ook op Bevrijdingsdag: een orgelconcert door onze organist Akko de Feijter. 

Het was niet mogelijk dit concert te bezoeken, maar het werd ’s avonds om 

19.30 uur uitgezonden via kerkdienstgemist.nl   Veel bekende vaderlandse 

liederen kwamen voorbij, van het Zeeuws-Vlaams volkslied tot het Wilhelmus. 

Heeft u het gemist? Het concert is nog altijd te beluisteren op 

kerkdienstgemist.nl 
 

Onze dominee verwoordde dit alles als volgt: “Soms zoeken kerken naar 

missionaire activiteiten, maar in Hoek spat het er aan alle kanten vanaf!” 

 

 
 
 

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/

