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Zondagsbrief 
Zondag 22 september 2019 

Kleur: Groen 
 

Voorganger: ds. Cor de Beun uit Brugge 
Ouderling van dienst: Ada Dieleman 
Organist:    Joke de Putter  
Koster:    Leen Dieleman 
Videowall:    Kees Biesheuvel  
Voor de kinderen tot 4 jaar is er crèche       
 

De bloemen gaan met een hartelijke groet namens ons allen naar  
Carla Meijer, zij verblijft na een operatie tijdelijk op het adres Kreeksingel 17, 
bij Piet Feleus en Anita de Wandel. 
 

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

 
Bij de komende diensten 
 

Zondag 29 september, vieren we een dienst van Schrift en Tafel,  
ds. Saskia Ketelaar hoopt om 10.00 uur hierin voor te gaan.  
De collecte tijdens de dienst is bestemd voor de diaconie, deze heeft de 
collecte bestemd voor het Leger des Heils in Terneuzen. 

Bij de uitgang wordt er gecollecteerd voor het plaatselijk kerkenwerk. 
  

Zondag 6 oktober, Israëlzondag, worden er vier kerkenraadsleden opnieuw 
bevestigd in het ambt van ouderling of diaken. (zie verder bij de mededelingen) 

Onze eigen predikant ds. Saskia Ketelaar zal in de dienst voorgaan. 
Tijdens deze dienst is er ook aandacht voor de wolkjes die na de Startdienst 
zijn uitgedeeld en nu in de kerk hangen. Op deze wolkjes staat er iets 
geschreven over uw en jouw persoonlijk geloof of favoriete bijbel verhalen. 
Mooi om te lezen! 
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Orde van dienst 
 

Orgelspel  
 

Woord van welkom door de ouderling van dienst  
 

Dienst van de Voorbereiding 
 

Aansteken van de kaars voor de Kinderkring door Kiony Herrebout 
 

Aanvangspsalm: Psalm 62: 1 en 4        (zo mogelijk staande) 

    

Stil gebed – Votum en Groet          (daarna gaan allen zitten) 

 

Zingen:  ‘Ere zij de Vader en de Zoon’ 
   Lied 195 
 

Gebed 
 
Zingen:  ‘Alles wat adem heeft love de Here’ 
   Lied 146c: 1, 5 en 6 
 

Dienst van de Schriften 
 

Gebed om verlichting met de Heilige Geest 
 

Met de kinderen    
 

Wij zingen het kinderlied:  ‘ Kom mee naar voren allemaal’   
melodie: ‘De Wielewaal’   

         tekst: ds. Saskia Ketelaar 

Kom mee naar voren allemaal, dan horen wij een nieuw verhaal. 
’t Vertrouwde boek zal open gaan en wijst ons de richting aan. 
Halleluja, klinkt ons lied.  
Loof de Here, die ons ziet. 
Halleluja, Hij vergeet ons niet. 

  

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

 

Zingen:   ‘Grote God, wij loven U’ 
    Lied 413: 1 en 3 

 
Schriftlezing:  Amos 8: 4 – 7  en Lucas 16: 1 – 10    lector: Piet Meijer 

 

Zingen:   ‘De eersten zijn de laatsten’ 
    Lied 991: 1, 2, 3 en 4 
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Verkondiging  
 

Orgelspel      
 

de kinderen komen terug in de kerk  
 

Zingen:  ‘Laat ons nu vrolijk zingen’  
Lied 146a: 1 en 7 

 

 

Dienst van Gaven en Gebeden 
 

Inzameling van de gaven onder orgelspel  
De collecte is bestemd voor de Protestantse Kerk in 
Nederland; Vredesweek  
Op veel plaatsen in de wereld is vrede ver te zoeken.  
Vrede is meer dan de afwezigheid van oorlog.  
Het Bijbelse woord voor vrede, sjalom, verwijst naar heelheid, 
voorspoed en gezondheid. Als Protestantse Kerk willen we werken 
aan vrede, door praktische hulp of een luisterend oor te bieden aan 
oorlogsslachtoffers. Door vredesactiviteiten in oorlogsgebieden te 
ondersteunen en door onrecht aan de kaak te stellen.  
In de Vredesweek vragen Kerk in Actie en PAX daar met klem 
aandacht en financiële steun voor.  

 
 

Ook het middaggebed en de dienst volgende week zullen in het kader van de vredesweek 
staan: ‘Vrede verbindt over grenzen’.   

 
Gebeden  Dankgebed – Voorbede – Stil gebed –  

gezamenlijk bidden van het ‘Onze Vader’  
          

Wegzending en Zegen 
 

Slotlied:  ‘Ga met God en Hij zal met je zijn’ 
   Lied 416: 1 en 4             (zo mogelijk staande) 
  

Wegzending en Zegen 

 Aansluitend zingen: ‘Amen, amen, amen’  
 
Orgelspel, 
 
Collecte bij de uitgang bestemd voor het plaatselijk kerkenwerk 
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Bij de komende weken 

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. 
 

Onze nieuwe predikant, ds. Saskia Ketelaar zal regelmatig aanwezig zijn 
en het Middaggebed leiden. Zo ook de aankomende dinsdag.   
Er is koffie en thee en altijd tijd voor een gesprek. 
 
Dinsdag 8 oktober:  Kerkenraadsvergadering, aanvang 19.30 uur 
 
  
 
Mededelingen 
 

Herbevestiging ambtsdragers 
In de kerkenraadsvergadering van oktober 2018 is - nadat toentertijd tegen 
het voorstel geen bezwaren waren ingebracht - de herbevestiging van vier 
ambtsdragers vastgesteld.  
Het betreft de ouderlingen mw. Addie de Bree, dhr. Henk Siersema,  
mw. Elly Tollenaar en diaken mw. Nelly Mol.  
Voor de openbare herbevestiging werd aanvankelijk gewacht totdat in de 
vacature van een diaken zou zijn voorzien. 
Ondanks dat meerdere namen van gemeenteleden werden ingediend,  
is daarvoor niemand bereid gevonden. Gebruikelijk is dat korte tijd na de 
afronding van zo’n periode tot openbare herbevestiging wordt overgegaan. 
Het plannen en vaststellen van een daarvoor geschikte zondag is door 
meerdere omstandigheden, waaronder het beroepingswerk, op de lange 
baan geraakt. De kerkenraad biedt daarvoor zijn excuses aan.  
Nu wij weer een eigen predikant hebben, is er in overleg vastgesteld om de 
herbevestiging te laten plaatsvinden op zondag 6 oktober a.s. 
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Nieuw boek in de ‘dagkapel’ 
Bij de interieur commissie is het idee ontstaan om op een bijzondere manier 
aandacht te geven aan gemeenteleden die zijn overleden. 
In verschillende kerken heeft de commissie gezien hoe andere gemeenten 
hiermee omgaan.  
Sinds deze week ligt er in de ‘dagkapel’ een boek met daarin de namen van 
gemeenteleden die sinds het kerkelijk jaar 2016 – 2017 zijn overleden. 
 

Naast dit boek met namen wordt er gewerkt aan een ‘levensboom’ waar op 
de takken een wit steentje gelegd zal worden op het moment dat er iemand 
overlijdt. De steentjes worden na het afsluiten van het kerkelijk jaar 
meegegeven aan de familie. 
De boom krijgt een plaats bij de ‘dagkapel’. 
 

Mocht u hierover vragen hebben dan horen wij dat graag. 
Namens de Interieur commissie, 
Cor-Elli de Bruijn, Marinka Mahu  
 
 
Uitnodiging: 

Tweede interkerkelijke vrouwendag van Agape voor jou 2019 
Wat hadden we vorig jaar een fantastische maar bovenal een gezegende dag 
met elkaar op de eerste vrouwendag van ‘Agape voor jou’.  
Door alle lieve, bemoedigende woorden, berichtjes, kaartjes etc. is over twee 
weken de tweede vrouwendag. Het thema dit jaar is ''Koester je hart''. 
De dag vindt plaats op 5 oktober met wederom een fantastisch programma.  
Onder andere met de volgende lezing en workshops: 

Lezing: ‘Stille tijd’ door Evie Vermeulen 
Workshop: ‘Make and take essentiële olie’  

door Sida Digristina & Joke Peetoom 
   ‘Handlettering’    door Rianne van der Maas 
   ‘Schilderen naar het thema’  door Addie de Bree 
   ‘Kruiden olie/azijn’  door Dominique Rochtus 
    
Aanmelden kan via de website: www.agapevoorjou.nl. 
Locatie: kerk van de Prot. gem te Hoek, Langestraat 6, 4542 AE Hoek. 
 

We hopen velen van jullie te mogen ontmoeten. 
Liefs Agape voor jou.    Groetjes Doretha & Andrea 

 
 
 

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

