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Zondagsbrief 
Zondag 9 juni 2019 

Kleur: Rood 
 

PINKSTEREN 
 

Vanmorgen vieren we een halendienst, met verhaal poëzie en orgel 
‘OP HET LEVEN!’ – Het verhaal van Lazarus 

 
Voorganger:         ds. Hans Bouma 
Ouderling van dienst: Addie de Bree 
Organist:    Akko de Feijter  
Koster:    Ko Dees 
Video Wall:   Kees Biesheuvel  
Crèche:    Nadia de Bruijn 
 

De bloemen gaan met een hartelijke en meelevende groet namens ons allen 
naar dhr. en mevr. Kousemaker in de Keizerstraat. 
 
Omzien naar elkaar 
Voor zover bij het maken van deze zondagsbrief bij de kerkenraad bekend, 
verblijft niemand uit onze gemeente in het ziekenhuis. 
Mia de Kraker-de Bruijn is opgenomen geweest, maar inmiddels weer thuis. 
In tegenstelling tot wat vermeld staat in Kerk in Beeld is de opname van 
Corrie de Putter-Scheele uitgesteld naar de komende week. 
We leven mee met hen die thuis zijn en zorgen hebben om hun gezondheid. 
 

Namen van gemeenteleden die ziek zijn, thuis of in het ziekenhuis en namen van 
gemeenteleden waar de bloemen heen kunnen of een kaart gebracht kan worden,  
graag doorgeven aan één van de leden van de werkgroep pastoraat. 
 

Namens het pastorale team,     Ada Dieleman 

 
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. 
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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 Kiony Herrebout  
 

Intochtspsalm: Psalm 121: 1, 2 en 3       (zo mogelijk staande) 

 
Stil gebed 
 

Woord van verwachting en vredegroet        (daarna gaan allen zitten) 

 

Inleiding 
 

Gebed  
 
Collage poëzie en orgel – Spreek dan van geluk 

zeven Psalmen opnieuw uitgesproken 

Zingen:  Psalm 121: 4 
 

Dienst 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. Corien de Haas    

 
Lezing:  Johannes 11: 1 – 16    lectrice: Kobi Heeringa 

  
Zingen:  ‘U kennen, uit en tot U leven’ 

  Lied 653 
    

Het verhaal van Lazarus – Op het leven! 
 

Orgelspel      de kinderen komen terug in de kerk  
 
Zingen:  ‘Wij komen als geroepen’ 
   Lied 612 
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Dienst van Gaven en Gebeden 
 
Inzameling van de gaven onder orgelspel  

voor de Kerk in Actie, Pinksterzending  
In de Chinese provincie Yunnan wonen 800.000 christenen waarvan 
85% tot etnische minderheidsgroepen behoren. Veel van deze etnische 
minderheden hebben geen Bijbel in hun eigen taal. Ze hebben slechts 
een Han-Chinese vertaling van de Bijbel tot hun beschikking.  
Eén van die groepen is de Witte Yi, een groep van 67.000 mensen, 
waarvan 60% christen is. Voor hun geloof, maar ook voor hun identiteit 
als minderheid, is het van groot belang dat zij de Bijbel in hun eigen taal 
kunnen lezen.  
Vijf leden van een lokale gemeente werken aan de vertaling van de 
Bijbel. Het Nieuwe Testament is al af. Ze werken nu aan het Oude 
Testament en zijn bij 1 Samuel aangekomen.  
Kerk in Actie steunt naast de Bijbelvertaling voor de Witte Yi ook een 
alfabetiseringsprogramma voor hen. Met uw bĳdrage aan deze collecte 
maakt u het mogelĳk dat ook de overige boeken van het  
Oude Testament vertaald worden en steunt u wereldwĳd 
zendingsprojecten van Kerk in Actie. 

 
Gebeden  Dankgebed – Voorbede – Stil gebed –  

gezamenlijk bidden van het ‘Onze Vader’  
 

Heenzending en Zegen 

 
Slotlied:  ‘Alles wat adem heeft love de Here’    (zo mogelijk staande)

   Lied 146c 

 
Zegen 

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

 
Orgelspel, 
 
Collecte bij de uitgang bestemd voor het plaatselijk kerkenwerk 
 
 

Na deze bijzondere viering is iedereen van harte welkom  
om elkaar te ontmoeten onder het genot van koffie, thee of fris 
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Bij de komende dienst 
 

Zondag 16 juni, hoopt om 10.00 uur ds. Cor de Beun voor te gaan.  
We viering op deze zondag de Maaltijd van de Heer. 
De collecte tijdens de dienst is bestemd voor de plaatselijke Diaconie. 
Bij de uitgang wordt er gecollecteerd voor het plaatselijk kerkenwerk. 
 

Mededelingen 
Eethoek voor alleenstaanden 
Deze maand is er weer een avond van gezellig samenzijn waarin maaltijd en 
ontmoeting centraal staan en wel op dinsdag 18 juni. 
De kosten bedragen 8,00 € per persoon.  
De maaltijd begint om 18.00 uur, u bent van harte welkom vanaf 17.30 uur  
in de ontmoetingsruimte van de kerk aan de Langestraat.  
Graag aanmelden voor 14 juni bij Catrien Mol (0115-441397).  
 

Samenwerkende Diaconieën van Protestantse gemeente en  
Gereformeerde Kerk (vrijgemaakt) 

 
Berichten van de kerkrentmeesters: Jaarrekeningen 
Vandaag, zondag 9 juni liggen de jaarrekeningen van de kerk en de 
diaconie/ZWO ter inzage.   
Wilt u hiervan gebruik maken en deze inzien, geeft u mij dan een seintje. 
Met vr groet, Wim de Putter 

 
 
UITNODIGING: Taizé avondgebed op 13 juni 
Hierbij nodigen we iedereen van harte uit om deel te nemen aan  
de Taizé avondgebedsdienst op donderdag 13 juni 2019 om 19.30 uur  
in de Catharinakerk te Hengstdijk. 
Deze staat in het teken van het Pinksterfeest, ‘het gefluister van de Geest’ 
met medewerking van de muziekgroep Laudate Dominum. 
Na afloop kunnen we elkaar vrijblijvend ontmoeten.  
Zoals altijd wordt het avondgebed georganiseerd door het oecumenisch overlegorgaan, 
waarin de RK parochie en de Prot.gem. Oosthoek samenwerken. 

Namens de werkgroep:  
Reina Koning-Hermans, Ralf Grossert en Cees Cosijn. 

 
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/

