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Zondagsbrief 

Zondag 20 oktober 2019 
Kleur: Groen 

 

Voorganger:   ds. Daan Riemens uit Nijkerk 
Ouderling van dienst: Ko Dieleman 
Organist:    Connie van Hermon 
Koster:      Ko Dees 
Videowall:    Joris Vasse 
Voor de kinderen tot 4 jaar is er crèche  

 
De bloemen gaan met een hartelijke groet namens ons allen naar  
Aad en Jenny den Ouden, Irisstraat 56. 
 
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. 
 

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. 

Dinsdag 22 oktober leidt ds. Johan Harmanny het middaggebed. 
Er is koffie en thee en altijd tijd voor een gesprek. 

  Wees welkom! 
   
Deze week vervalt ‘Op verhaal komen’. ds. Saskia Ketelaar is er niet.  
 
Bij de komende dienst 
 

Zondag 27 oktober is het Bijbelzondag.  Op deze bijzondere zondag  
hoopt onze oud predikant ds. Co Janssen uit Borculo bij ons voor te gaan.  
De collecte tijdens de dienst is bestemd voor het Nederlands 
Bijbelgenootschap. 

Bij de uitgang wordt er gecollecteerd voor het plaatselijk kerkenwerk. 
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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 Gabriël Vasse 
 

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

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

 

Zingen:  ‘Samen in de naam van Jezus’ 
   Evangelische Liedbundel, Lied 218: 1 en 3 

 
Drempelgebed 

 
Zingen:  ‘Nu wordt het licht, de dag breekt aan’ 
   Lied 208: 2 en 3 

 
De Tien Woorden ten leven 
 
Zingen:  ‘Nu wordt het licht, de dag breekt aan’ 
   Lied 208: 4 
 

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. Adri-Anne Biesheuvel 
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Schriftlezing: Nehemia 2: 11 – 20          lectrice: Kobi Heeringa 

 
Zingen:  Psalm 147: 1 en 7  

 
Uitleg en Verkondiging – ‘Schouder aan schouder’ 

 
Stilte – Orgelspel       
 
Zingen: ‘God roept ons, broeders, tot de daad’ 
  Liedboek voor de Kerken, Gezang 474: 1 en 2 

 
God roept ons, broeders, tot de daad; zijn werk wacht, treedt dan aan 
en weest gereed om elke weg, die Hij u wijst, te gaan. 
Wij weten dat, wat komen mag, toch hij slechts wint, die waagt,  
en wie zichzelve geven wil door ’t donker vlammen draagt. 
 
God roept en in Hem is de kracht, die onze zwakheid staalt. 
Dit is de vreugd, dat Hij het doel en onze vaart bepaalt. 
Dat Hij ons over grenzen heen laat zien het groot gezicht 
van aller mensen broederschap in ’t ene, godlijk licht. 

 
       de kinderen komen terug in de kerk  

 

Dienst van Gaven en Gebeden 
 

Inzameling van de gaven onder orgelspel  
De collecte is bestemd voor het werk van de plaatselijke ZWO. 
 

Dankgebed – Voorbeden – Stilgebed – gezamenlijk: ‘Onze Vader’  
 

Heenzending en Zegen 
 

Slotlied:  ‘Handen heb je om te geven’     (zo mogelijk staande) 
   Evangelische Liedbundel, lied 398 

 
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 

Dinsdag 22 oktober:  Meet & Eat   17.00 uur – 19.00 uur 
voor alle tieners vanaf de tweede klas van de 
middelbare school 
Voor info: Daniëlle Rijksen of Dagmar Elve 

 
Zaterdag 26 oktober:  Aan de slag met contextueel bijbel lezen  

  ‘Op verhaal komen’  
o.l.v. Inge Landman (projectmedewerker Bijbel bij Kerk in Actie) 
tijd: 9.30 uur-14.30 uur, kosten: €12,50  
voor een lunch wordt gezorgd! 
aanmelden: vóór 21 okt bij Sarina de Schepper (sarinasds@zeelandnet.nl) 

nadere info: ds. Aart van Houweling (avanhvdm@zeelandnet.nl)  

  zondagsbrief 29 september 2019  
 
Woensdag 30 oktober: Kliederkerk 

Voor de kinderen uit groep 3 t/m 6 start op woensdag 30 oktober 
de Kliederkerk weer. De kinderen hebben via school een mail 
ontvangen met de uitnodiging.  
We hopen er een mooi seizoen van te maken!  
Voor meer info: Cor-Elli de Bruijn of Marinka Mahu. 

 

Woensdag 30 oktober: ‘In Gesprek’ o.l.v. ds. Dick Stap. 
 Deze keer de ‘Tien Geboden’ met uitleg en achtergronden. 
 Aansluitend staan we stil bij de vragen: 

        Welk gebod of welke geboden zijn voor jou belangrijk? 
       Met welk gebod of welke geboden heb je helemaal niks of vind je lastig? 

Meer informatie: Corry Siersema of Cor-Elli de Bruijn 
 
Zaterdag 9 november: High-Tea – Zeeland voor Pakistan 
 

Aanvang: 13.00 uur, kosten: 15 € p/p – kinderen 5 € 
 

De opbrengst is bestemd voor ‘Zeeland voor Pakistan’.  
 

Opgeven kan via de intekenlijst op de statafel bij de ingang van de 
kerkzaal of bij: 

Willy Brouwer tel. 0115-442207, e-mail: jawibrouwer@kpnmail.nl 
Rineke Dieleman tel. 0115-441630, e-mail: leendiele@zeelandnet.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 

mailto:avanhvdm@zeelandnet.nl
mailto:jawibrouwer@kpnmail.nl
mailto:leendiele@zeelandnet.nl
http://www.pknhoek.nl/
http://www.gelovenindedelta.nl/
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Mededelingen  
 

Jaarlijks kerkblad ‘De Hoeksteen’ 
Ons nieuwe kerkblad is weer samengesteld en gedrukt! 
Aan de contactpersonen de vraag om een stapeltje ‘Hoekstenen’  
mee te nemen om rond te brengen. 
Ze liggen klaar in de consistorie. Bij voorbaat dank voor de medewerking! 
Werkgroep Communicatie 

 
 

Oproep! 
Op 9 november a.s. is  
‘De dag van de Mantelzorg’.  
Wij willen als Protestantse gemeente te Hoek 
hier graag opnieuw aan meewerken om een 
gebaar te maken naar medemensen die zich 
belangeloos inzetten voor een ander.  
 

Wij vragen u als gemeenteleden personen aan te dragen die hiervoor in 
aanmerking komen.  
De bedoeling is dat wij zorgen dat er zondag 10 november boeketjes in de 
kerk staan die weggebracht mogen worden.  
 

Dit zijn de spelregels: 

 Een gemeentelid geeft een mantelzorger op die in aanmerking komt 
voor een bloemetje. Dit kan tot 4 november bij Addie de Bree: 
Graag per mail of telefoon:  adebree@zeelandnet.nl of 0115-441830 

 De mantelzorger doet iets voor een lid van de Protestantse gemeente 
te Hoek, maar de mantelzorger zélf hoeft niet kerkelijk betrokken te zijn. 

 Het hoeven geen ‘grote’ dingen te zijn waarvoor een bloemetje op zijn 
plaats is. Het gaat er om dat de mantelzorger hulp biedt als dingen niet 
meer zelf lukken en dat de persoon die de hulp krijgt, op de 
mantelzorger kan vertrouwen.  

 Het gemeentelid die iemand heeft opgegeven brengt zelf het boeketje 
naar de desbetreffende mantelzorger. 

 

 
 
 
 
 
 
 

mailto:adebree@zeelandnet.nl
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Uitnodiging vanuit Zaamslag:  
Interkerkelijke vrouwenavond op D.V. donderdag 24 oktober a.s. 
 Het thema is: ‘Liefde, daar word je meer mens van’ 
  Het gaat over geloof, liefde, hoop... 
  en..., een hoop-vol mens, hoe word je dat?  

 Mevrouw Ina Koeman uit Antwerpen is de spreekster. 
 Meer informatie staat op de flyer in de hal van de kerk. 
    Werkgroep Christen Vrouwen Zeeuws-Vlaanderen    
 
Uitnodiging vanuit Axel:  
Op vrijdag 8 november komt Lucas Kramer naar Axel 
met zijn CD-presentatietour OPEN ARMEN. 
Aanvang: 20.00 uur, intree: 10 € 
Kaarten te bestellen via www.zingenindekerk.nl 
 
De opbrengst van deze avond is bestemd voor  
‘Zeeland voor Pakistan’!! 
 

 

Ringzondag ‘Remembrance day’; 10 november  
Op zondag 10 november is er een speciale dienst in de Hof 
te Zandekerk te Kloosterzande. Aanvang 10.00 uur.  
Deze dienst staat in het teken van ‘Remembrance day’, 
waarbij onder andere wordt herdacht dat de streek  
75 jaar geleden werd bevrijd.  
 

De dienst werd mede samengesteld door de Werkgroep Funerair erfgoed en 
emeritus predikant Pieter Overduin. Verdere medewerking wordt verleend 
door de burgemeester van Hulst en een koperensemble.  
Het is de eerste dienst na de aanpassing van het interieur in het 
monumentale kerkje. Na de dienst is er voor alle aanwezigen koffie en  
als afsluiting voor alle belangstellenden een lichte lunch, zoals tijdens de 
meeste Ringzondagen door de organiserende gemeente wordt aangeboden.  
Iedereen is welkom in deze dienst en bij het programma na de dienst.  
Om enig idee te krijgen van het aantal bezoekers wordt gevraagd u vooraf 
aan te melden. U kunt dit doen via scribaat@pknhoek.nl 
 

http://www.zingenindekerk.nl/

