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Zondagsbrief 
Zondag 5 mei 2019 

Kleur: Wit 
 

3e Zondag van Pasen 
 

Voorganger:         Reverend Ank Muller uit Vlissingen 
Ouderling van dienst: Daniëlle Rijksen 
Organist:    Connie van Hermon  
Video Wall:   Nelly Mol 
Crèche:    Wieke Biesheuvel 
 

De bloemen gaan met een hartelijke groet namens ons allen naar  
Piet Meijer in Terneuzen. 
 

Omzien naar elkaar 
Voor zover bij het maken van deze zondagsbrief bij de kerkenraad bekend, 
verblijft niemand uit onze gemeente in het ziekenhuis. 
We leven mee met hen die thuis zijn en zorgen hebben om hun gezondheid. 
 

Een Nieuw Begin … voor onze gemeente  
Op zondag 21 april Paasmorgen, mochten we aansluitend aan de dienst de 
beroepsbrief aanbieden aan ds. Saskia Ketelaar.  
Voorzitter Henk Siersema schetste daarbij het traject dat we als kerkenraad, 
gemeente en predikant met elkaar hebben doorlopen.  
Hij vertelde over de prachtige volzinnen in de beroepsbrief, maar dat het er 
eigenlijk om gaat: ‘Zou jij onze nieuwe dominee willen worden.’  
De symboliek van deze Paasdag, 'Een nieuw Begin' werd door ds. Ketelaar 
onmiddellijk opgepakt en inhoud gegeven. 
Zij heeft het beroep aangenomen met de verwondering over hoe alles is 
gelopen en over de wegen die God kan gaan en zei daarbij:  
‘Dank voor het geweldig grote vertrouwen, we gaan samen verder’. 
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Orde van de dienst 
 

Orgelspel  
 

Woord van welkom door de ouderling van dienst  
 

Dienst van de Voorbereiding 
 

Aansteken van de kaars van de Kinderkring door Aron de Bruijn  
 

Aanvangslied: Psalm 30: 1 en 5        (zo mogelijk staande) 
 

Moment van stilte  
 
Bemoediging en Groet            (daarna gaan allen zitten) 
 

Zingen:  ‘Geef vrede, Heer, geef vrede’ Lied 1010: 1, 3 en 4  
          
Gebed om ontferming  
 
Glorialied:  ‘Alle eer en alle glorie’   Lied 305 
 
 

Dienst van de Schriften 
 

Gebed bij de opening van de Schriften 
 
Met de kinderen  
 

Wij zingen het kinderlied (2x):  ‘Geroepen om op weg te gaan’  
Lied 832  

 

De kinderen in de basisschoolleeftijd gaan, met het Licht van de Paaskaars naar de 
kinderkring o.l.v. Marinka Mahu  

 

 
Schriftlezing: Jeremia 32: 36 – 44          lectrice: Kobi Heeringa 

 
Zingen:  ‘Kondig het jubelend aan’ Lied 659: 1, 2 en 3 

 

Schriftlezing: Lucas 24: 35 – 48  
 
Zingen:  ‘Terwijl wij Hem bewenen’ Lied 644: 1, 2 en 3 

   De verschijningen 
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Verkondiging  

 
Orgelspel       
de kinderen komen terug in de kerk  
 
Zingen:  ‘Dank, dank nu allen God’ Lied 704 

 

Dienst van Gaven en Gebeden 
 
Inzameling van de gaven onder orgelspel  

bestemd voor het Kerk in Actie; Noodhulp, Kerk zijn in oorlogstijd, Syrië 
Op 5 mei vieren we in grote dankbaarheid onze vrijheid.  

Het is bijzonder waardevol om dat uitbundig te kunnen doen, want vrijheid is 
niet vanzelfsprekend. Zo lijden in Syrië miljoenen mensen onder de 
burgeroorlog die al meer dan zeven jaar duurt.  
Syrische kerken en gemeenten zijn zwaar getroffen. Toch kiezen zij ervoor in 
deze tijden van nood een helper te zijn. Zij bieden noodhulp zoals voedsel, 
water en medische zorg. Daarnaast staan zij mensen bij die voorzichtig 
terugkeren naar veilige gebieden, bijvoorbeeld met vakopleidingen of 
leningen om een eigen bedrijf te  starten. Laten we deze zondag onze vrijheid 
vieren, en tegelijk collecteren voor onze naasten in Syrië.  

 
Gebeden  Dankgebed – Voorbede – Stil gebed –  

gezamenlijk bidden van het ‘Onze Vader’  
 
Slotlied:  ‘Wilhelmus van Nassouwe’      (zo mogelijk staande)

   Lied 708: 1 en 6 

 
Wegzending en Zegen 

  Aansluitend zingen Amen, amen, amen (lied 431c) 

 
Orgelspel, 
 
Collecte bij de uitgang bestemd voor het plaatselijk kerkenwerk 

 
Op deze eerste zondag van de maand is iedereen van harte welkom 

 in de ontmoetingsruimte voor koffie, thee of fris. 
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Bij de komende viering en diensten 
Open Kerk en Middaggebed: 
Zoals elke week is dinsdag de kerk geopend vanaf 13.00 uur. 
In samenwerking met de Gereformeerde Kerk (v) vindt om 13.15 uur  
het Middaggebed plaats in de Dagkapel. 
De kerk en ontmoetingsruimte blijft daarna tot 15.00 uur open. 
Iedereen is van harte welkom! 
Er is koffie of thee en tijd voor een gesprek. 
 
Zondag 12 mei hoopt om 10.00 uur ds. Daan Riemens voor te gaan.  
De collecte tijdens de dienst is bestemd voor Protestantse Kerk in Nederland; 
JOP (jeugdwerk).  
Bij de uitgang wordt er gecollecteerd voor het plaatselijk kerkenwerk. 
 
Bij de komende weken 
 

Dinsdag 14 mei: Kerkenraadsvergadering, aanvang 19.30 uur 
 

Zaterdag 18 mei: Fietstocht georganiseerd door ‘Open Doors’ 
Met als doel: aandacht voor vervolgde Christenen 

    De starttijd vanuit Hoek is 10.30 uur. 
Voor meer informatie kunt u een foldertje meenemen van de sta tafel bij de 
ingang van de kerkzaal. 
Als er vragen zijn kunt u terecht bij Doretha de Feijter of Ada Dieleman. 
 

Zondag 26 mei:  Ringzondag in Aardenburg 
De dienst begint om 10.00 uur in de Sint Baafskerk, 

St. Bavostraat in Aardenburg. 
 

Mededelingen 
 

Huwelijk 
Op vrijdag 17 mei zullen Bram Zegers en Jacqueline van den Bent 
(Jasmijnlaan 22) in het huwelijk treden. Hun huwelijk wordt kerkelijk bevestigd 
en ingezegend om 14.30uur in de Elimkerk te Terneuzen door een met het 
bruidspaar bevriend predikant. 
Wij wensen hen Gods Zegen en een feestelijke dag. 
 

Delen, een steuntje in de rug … ook dat is omzien naar elkaar 
De nieuwe supermarkt is net geopend en … er loopt een zegeltjes actie voor 
een boodschappen pakket. 
Spaart u deze zegels niet voor uzelf? Spaar dan voor mensen die een 
steuntje in de rug wel kunnen gebruiken. 
De zegeltjes of (volle) spaarkaarten kunnen ingeleverd worden in de kist in de 
ontmoetingsruimte, bij Corrie Harms, Molendijk of bij Lyda van Hermon, Langestraat. 
  Bij voorbaat hartelijk dank! 


