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Zondagsbrief 
Zondag 16 juni 2019 

Kleur: Rood 
 

Viering Maaltijd van de Heer 
 

Voorganger:         ds. Cor de Beun uit Brugge 
Ouderling van dienst: Elly Tollenaar 
Organist:    Joke de Putter  
Koster:    Patrick de Koning 
Video Wall:   Finie Herrebout  
Crèche:    Inne Vasse  
 

De bloemen gaan met een hartelijke groet namens ons allen naar  
Leen Dieleman, Ds. Raamshof 75. 
 
Omzien naar elkaar 
Voor zover bij het maken van deze zondagsbrief bij de kerkenraad bekend is 
Corrie de Putter afgelopen week opgenomen in het ziekenhuis in Terneuzen. 
Mia de Kraker-de Bruijn wordt tijdens de komende week opgenomen in het 
ziekenhuis in Eeklo. 
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 Gabriël Vasse   
 

Intochtspsalm: Psalm 136: 1, 2 en 13       (zo mogelijk staande) 

 
Moment van Stilte en Inkeer 
 

Bemoediging en Groet            (daarna gaan allen zitten) 

 

Zingen: ‘Ere zij aan God, de Vader’ 
  Lied 705: 1 en 2 

 
Wetslezing uit Exodus 20  NBG-vertaling 1951 

 

Gebed om ontferming 
 
Zingen: ‘Ere zij aan God, de Vader’ 
  Lied 705: 3 en 4 

 

Dienst van de Schriften 
 
Gebed van de zondag 
 
Met de kinderen  kinderen mogen naar voren komen 
 

Wij zingen: ‘Mijn God, mijn herder, zorgt voor mij’  
Lied 23c: 1 en 5  

 

De kinderen in de basisschoolleeftijd gaan, met het Licht van de Paaskaars naar  
de kinderkring o.l.v. Adri-Anne Biesheuvel    

 
Profetenlezing:  Psalm 29     lectrice: Jenny Wilson 

 

Evangelielezing: Johannes 3: 16 – 21   voorganger 

  
Zingen:  ‘De Geest des Heren heeft’ 

  Lied 686: 1 
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Uitleg en Verkondiging 
 

Orgelspel      de kinderen komen terug in de kerk  
 

Zingen:  ‘Wij loven U, o God, belijden U als Heer’ 
   Lied 412:1  
 

Dienst van de Tafel 
 

Inzameling van de gaven en toebereiding van de Tafel onder orgelspel 
De gaven zijn bestemd voor de plaatselijke Diaconie. 
 

Voorbeden  
 

Praktische aanwijzingen  
 

Nodiging  
 

We vormen een staande kring. Wie liever niet wil delen in brood en wijn,  
nodigen we van harte uit toch in de kring te komen staan.  
 

Tafelgebed  
Vg:   De Heer zal bij u zijn  
Allen:  De Heer zal u bewaren  
Vg:   Verheft uw harten  

Allen:  Wij hebben ons hart bij de Heer  
Vg:   Brengen wij dank aan de Heer, onze God  

Allen:  Het past ons de Heer te danken  

Vg:   Ja waarlijk, het past ons o goede God,  
u te danken, want uw trouw blijkt ons telkens weer.  
Vreugde geeft gij ons te drinken,  
met goedheid omgeeft Gij ons.  
Zo straalt uw ster van Licht en Liefde ons tegemoet.  
Daarom zegenen wij Uw grote Naam,  
we danken u samen met allen  

  die ons zijn voorgegaan,  
samen met allen die van uw liefde leven  
en zingen het uit:  

 

Allen:  Heilig, Heilig, Heilig! Heer van alle machten, 
Hemel, zee en aarde zijn vol van heerlijkheid. 
Hij die komt gezegend, in de naam des Heren,  
Amen, Hosanna, zingen wij de Heer.           

(melodie: Lied 985)  
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Vg:   Wij danken u, o God, om uw Zoon, de Levende Christus, 
die wij gedenken en die wij verwachten, 
bron van liefde en eeuwig leven voor alle mensen.  

   In Hem herkennen wij  
uw trouw en uw goedertierenheid  
want Hij hield zijn ogen en hart gericht op u  
en Hij was met ontferming bewogen over mensen,  
tot in de nacht waarin Hij werd verraden.  
Want in de nacht waarin Hij werd overgeleverd  
nam Hij een brood, sprak de dankzegging uit,  
brak het en zei:  
"Dit is mijn lichaam voor u - doet dit tot mijn gedachtenis."  
Zo nam Hij ook de beker,  
nadat de maaltijd afgelopen was en zei:  
"Deze drinkbeker is het nieuwe verbond in mijn bloed:  
doet dit, zo dikwijls gij die drinkt, tot mijn gedachtenis."  

 

Allen:  

            Lied 403a 
 

Vg:   o God, laat ons dan in Hem blijven:  
ranken, gevoed met leven,  
opdat wij vrucht dragen, vruchten van uw Geest.  
Maak ons zo één lichaam  

  dat Uw liefde vieren kan.  
Voeg al uw mensenkinderen samen  
in het huis van uw liefde, het land van uw belofte.  
Zo bidden wij:  

Allen:  Onze Vader, die in de Hemelen zijt ….  
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Gemeenschap van brood en wijn onder orgelspel  
 

Dankzegging  

 
Heenzending en Zegen 

 
Slotlied:  ‘Dank, dank nu allen God’      (zo mogelijk staande)

   Lied 704: 1 en 3 
 

Zegen 

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

 
Orgelspel, 
 
Collecte bij de uitgang bestemd voor het plaatselijk kerkenwerk 
 
 
 

Tijdens de zomermaanden is er elke zondag na de dienst  
koffie, thee en fris in de ontmoetingsruimte. 

U en jij bent van harte welkom! 
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Bij de komende dienst 
 

Zondag 23 juni, hoopt om 10.00 uur mevr. Heleen Pasma voor te gaan.  
Dit in tegenstelling tot wat in de Hoeksteen vermeld staat, we zijn blij dat zij 
op zo’n korte termijn deze dienst over kan nemen. 
De collecte tijdens de dienst is bestemd voor Kerk in Actie; Werelddiaconaat. 
Bij de uitgang wordt er gecollecteerd voor het plaatselijk kerkenwerk. 
 
Zondag 23 juni wordt er om 10.00 uur in Aardenburg in de Sint Baafskerk 
wederom een ‘Baafse Beleving’ gevierd. 
Speciale gasten daarbij zijn violiste Annelies Decock en  
Klavecinist Dimos de Beun uit Brugge. 
De voorganger is ds. Edward van der Kaaij en organist is Ad van de Wege. 
Laat u inspireren door deze manier van vieren:  
woord en muziek .. eigenlijk een concert in de liturgie; met recht een beleving. 
 
 
 
Bij de komende week:  
 
Dinsdag 18 juni: Eethoek voor alleenstaanden 
    Avond van gezellig samenzijn waarin maaltijd en ontmoeting centraal staan 
    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.  
     

Samenwerkende Diaconieën van Protestantse gemeente en  
Gereformeerde Kerk (vrijgemaakt) 

 

Woensdag 19 juni: Kids op Zolder voor groep 7 en 8 van de basisschool 
    Samen bakken, eten, een spel en iets leren over de kerk en de bijbel 

    Wordt vast weer een leuke middag! 
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Mededelingen 
 
Van de Werkgroep Diaconie en ZWO 
In het magazine Pinkstervuur van Kerk in Actie kunt u lezen over mensen die 
in Vuur en Vlam staan door de uitstorting van de Heilige Geest.  
Vanuit deze kracht komen mensen in actie, om zo in schijnbaar uitzichtloze 
situaties toch veel te kunnen bereiken. 
 
Ook in dit blad een uitgebreid artikel over “Zeeland voor Pakistan”,  
waar onze gemeente, samen met andere Zeeuwse gemeenten,  
voor een periode van twee jaar ondersteuning aan geeft.   
Dit wordt mede mogelijk gemaakt door uw giften!  
Hartelijk dank hiervoor. 
Het magazine Pinkstervuur kunt u meenemen uit de kerk, het ligt op de 
statafel in de ontmoetingsruimte.   
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UITNODIGING 
 
Groot Nederlands Johannes de Heer Koor zingt in Goes 
Thema ‘Groot is Uw trouw’ 
 

Het Groot Nederlands Johannes de Heer Koor geeft dit voorjaar vier 
concerten de reeks concerten wordt afgesloten op  
zaterdag 22 juni in de Grote- of Maria Magdalenakerk in Goes.  
 

Het Groot Nederlands Johannes de Heer Koor is een projectkoor dat staat 
onder muzikale leiding van Wilbert Magré. Het koor, dat 700 zangers en 
zangeressen telt, repeteert momenteel op acht verschillende locaties in 
Nederland, van Wouterswoude tot Goes.  
Het koor is in 2016 opgericht om de 150e geboortedag van Johannes de 
Heer te gedenken. Sindsdien is er – mede op verzoek van de enthousiaste 
koorleden – ieder jaar een nieuwe editie gestart.   
Het thema van deze vierde editie is: “Groot is Uw trouw”.  
 

Aan de concerten werken bekende koren en musici mee.   
In Goes werken het Christelijk samengesteld mannenkoor Zeeland  
o.l.v. Ron van Ommen en Martin Weststrate (orgel) mee.  
 
Het Groot Nederlands Johannes de Heer Koor steunt dit jaar straatkinderen 
in de Filipijnen, een project van Woord & Daad. Daarnaast steunt het Koor  
vijf sponsorkinderen, ook via Woord & Daad. Leden en bezoekers zamelen 
door hun deelname of concertbezoek geld in voor dit doel.   
 
Toegangskaarten met korting zijn te bestellen via de website: 
www.johannesdeheerkoor.nl  
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

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.johannesdeheerkoor.nl/
http://www.pknhoek.nl/
http://www.gelovenindedelta.nl/

