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Zondagsbrief 
Zondag 2 februari 2020 

 

Vierde zondag na Epifanie 

Kleur: Groen 
 

Voorganger:   dhr. Robert Goemaere uit Brugge 

Ouderling van dienst:  Addie de Bree 
Organist:    Akko de Feijter 
Koster:     Ko Dees 
Videowall:     Finie Herrebout 
Voor kinderen tot 4 jaar is er crèche 

  
Omzien naar elkaar 
Voor zover bij het maken van deze zondagsbrief bij de kerkenraad bekend,  
verblijven Jan Willem Noorthoek en Elly Moerman in het ziekenhuis in Gent.   
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 

 
De bloemen gaan met een hartelijke groet namens ons allen naar  
Cees van der Sluis, Lovendieke, Irisstraat 44a. 

 
Bij de komende dienst 
 

Zondag 9 februari, hoopt om 10.00 uur dhr. Aart Slabbekoorn uit Goes voor 
te gaan. De collecte tijdens de dienst is bestemd voor de Protestantse Kerk in 
Nederland; Catechese & Educatie. 
Bij de uitgang wordt er gecollecteerd voor het plaatselijk kerkenwerk. 
 
Open Kerk en Middaggebed  
Dinsdag 4 februari is de kerk weer geopend van 13.00 uur tot 15.00 uur.  
Rond 13.15 uur wordt het Middaggebed gehouden. 
Henk Siersema zal het gebed leiden, daarna is er alle tijd voor gesprek. 
Allen van harte welkom.  
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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 Emily de Koning 
 

Intochtslied, Psalm van de Zondag: Psalm 66: 1 en 3    (zo mogelijk staande)  
                   
Bemoediging en Groet           (daarna gaan allen zitten) 

 

Zingen:  Psalm 66: 5 en 6             
 
Gebed om ontferming 
 
Zingen:  ‘Alle eer en alle glorie’ 
   Lied 305  
 

Dienst van het Woord 
 
Gebed bij de opening van het Woord 
 
Na het zingen van het kinderlied komen de kinderen naar voren. 
 

Zingen: ‘Kom mee naar voren allemaal’   
 

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. 

melodie: ‘De Wielewaal’   
         tekst: ds. Saskia Ketelaar 

Met de kinderen 
 
De kinderen in de basisschoolleeftijd gaan, met het Licht van de Paaskaars  
naar de kinderkring o.l.v. Corien de Haas.  
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Schriftlezing:  Psalm 57            lectrice: Jenny Wilson 
    

Zingen:   Psalm 57: 1 en 3  
 
Uitleg en Verkondiging 

 

Meditatief orgelspel       
 

Zingen:   ‘Laat ons de Heer lofzingen’  Lied 864: 1 en 2  
 
        de kinderen komen terug in de kerk  
 

Wij belijden zingend ons geloof:  ‘Ik geloof in God de Vader’ 
       Lied 340b        (zo mogelijk staande) 
 

Dienst van Gaven en Gebeden 
 
Inzameling van de gaven onder orgelspel 
De collecte is bestemd voor Kerk in Actie; Werelddiaconaat; 

Vandaag collecteren we voor het landbouwwerk van Kerk in Actie in Oeganda.  
In het noorden van Oeganda is het droog. De regenval is steeds lastiger  
te voorspellen. Naast extreme droogte leidt dat ook tot overstromingen.  
Hoe verbouw je dan nog genoeg voedsel voor je gezin?  
De Oegandese kerk helpt boeren en boerinnen in hun strijd om het dagelijks 
bestaan. Ze leren nieuwe landbouwtechnieken en hun oogst beter bewaren.  
Ze leren beter samenwerken, samen sparen, hun oogst samen verkopen.  
Ze zetten alles op alles om bodemerosie tegen te gaan: ze planten bomen,  
leren hout-besparende ovens bouwen. Zo veranderen hele dorpsgemeenschappen 
en durven ze weer te geloven in de toekomst van hun dorp.  
Helpt u mee om de zwaksten die nu al getroffen worden door klimaatverandering 
weerbaar te maken?  

 
Gebeden – dankgebed – voorbede  – stilgebed – gezamenlijk ‘Onze Vader’ 

 

Heenzending en Zegen 

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

  Lied 416: 1 en 4 

 
Uitzending en Zegen    

  Aansluitend zingen ‘Amen’  (Lied 431c) 
 

Orgelspel, 
 

Collecte bij de uitgang bestemd voor het plaatselijk kerkenwerk 
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Bij de komende weken 
 

Woensdag 5 februari:  In Gesprek!  
over rentmeesterschap – het klimaat 

   o.l.v. Ds. Marijke Helderman-Janse de Jonge 
   aanvang 20.00 uur, inloop vanaf 19.30 uur, Gladiolenlaan 6 
   voor meer informatie: Corry Siersema of Cor-Elli de Bruijn 

 
Dinsdag 11 februari:  Eethoek voor alleenstaanden 

Een 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.  
Graag aanmelden voor 7 februari bij Catrien Mol (0115-441397).  

 

Samenwerkende Diaconieën van Protestantse gemeente en Gereformeerde Kerk (v) 
 

Dinsdag 11 februari:   Kerkenraadsvergadering, aanvang 19.30 uur 

 
 
 
 
 
 
Mededelingen 

 
Van Pakistan naar Indonesië 
Tijdens de dienst van zondag 26 januari is er verteld over het 
afronden van onze steun aan Pakistan en dat we de komende 
jaren aandacht willen geven aan drie projecten in Indonesië. 
Het volgende bericht hebben we van Kerk in Actie ontvangen 

Zeeland bedankt! 
In 2018 was het een feit: met meer dan 50 Zeeuwse gemeenten startte de 
actie ‘Zeeland voor Pakistan’. Twee jaar later mogen we deze actie met 
dankbaarheid afronden. Met deze actie:  

 maakten we het verschil in het leven van 615 kinderen met een 
verstandelijke beperking op het platteland van Punjab; 

 droegen we bij aan een beter inkomen voor 631 arme gezinnen; 

 zagen 2.183 veehouders het sterftecijfer van hun dieren dalen met 78%; 

 werden meer dan 13.000 scholieren versterkt in hun christelijke geloof. 

Hier hebben we maar twee woorden voor: Zeeland bedankt! 
Samen zijn we de kerk in actie.  
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Gemeentebijeenkomst 16 februari 
 

De kerkenraad nodigt u van  harte uit voor een 
gemeentebijeenkomst op zondag 16 februari.  
Het is inmiddels een goed gebruik om dit na de dienst te 
doen, zodat velen in de gelegenheid zijn om te komen.  
 
U krijgt tijdens deze bijeenkomst inzicht en uitleg over de 
jaarrekening 2019, we willen met u van  
gedachten wisselen over de begrippen “gastvrijheid en ontmoeting”  en er is 
gelegenheid tot het stellen van vragen.  
Vanaf 11.30 uur (na de kerkdienst) bent u allen van harte welkom in de 
ontmoetingsruimte.  
De kerkenraad 
 
 
Tevens is het op 16 februari ‘Zondag-Soepdag’ 
Naast de koffie en thee wordt er een heerlijke kop soep  
mét broodje geserveerd.  
Zowel voor als na de gemeentebijeenkomst.  
U kunt daarvoor een vrijwillige bijdrage geven.  
 

Het is ook mogelijk om soep mee te nemen naar huis. 
Voor € 3,00 heeft u al een emmertje met een halve liter, één liter soep kost € 5,00.  
De opbrengst is bestemd voor het ZWO project: ‘Delta voor Indonesië’ 
Bent u deze zondag niet in de kerk?  
Laat het even weten, dan brengen we een emmertje bij u thuis. 
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Bericht van ds. Wim Jansen 
Boekpresentatie van zijn nieuwe boek, tijdens de Boekenweek. 
Woensdag 11 maart, 15.30 uur in de Drukkery. 
 

‘O, vader wij zijn samen geweest’ – verhalen van een overkant. 
Een boek over het Paradijs, in het bijzonder zijn vader. 
 

Een fragment uit de omslagtekst: 
De cruciale rol die een vader speelt… 

Het kleinschalige boerenleven van toen, dichtbij de aarde, met de seizoenen… 

De kennismaking met erotiek, liefde en dood… 

Een boek met een luchtig levensbeschouwelijk accent in de sfeer van een historische 
streekroman. 
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   REIS DIACONAAL WERKVERBAND  

ZEEUWS VLAANDEREN 

 

 

GEHEEL VERZORGDE BUSREIS NAAR GAASTERLAND 

 

 

 MAANDAG 31 AUGUSTUS T/M 7 SEPTEMBER 2020 

 

INLICHTINGEN : 

RIA DEES 

TEL. 0115-431513 
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2020 Opbrengst collectes en giften januari       

          

Datum Locatie Doel 
 
Opbrengst  

 
Opbrengst   Opbrengst     Giften  Doel Via 

       Bonnen   Contant   Totaal          

          

5-jan-20 Kerk Plaatseliijke ZWO  €      41,00   €    97,95   €     138,95     € 20,00  Kerk  Mw. Ada Dielemam 

5-jan-20 Kerk Plaatselijk kerkenwerk  €      34,00   €    73,71   €     107,71     € 30,00  Kerk  onbekend 

12-jan-20 Kerk Diaconie Giro 5125 Australië  €      41,00   €  125,80   €     166,80     € 10,00  Kerk  Mw. Riet Dielemam 

12-jan-20 Kerk Plaatselijk kerkenwerk  €      28,00   €    72,20   €     100,20          

19-jan-20 Kerk PKN missionair  €      19,00   €  101,75   €     120,75          

19-jan-20 Kerk Plaatselijk kerkenwerk  €      15,00   €    99,70   €     114,70          

26-jan-20 Kerk PKN Jeugdwerk  €      36,00   €    86,42   €     122,42     € 10,00  Kerk  Mw. Ineke Dess 

26-jan-20 Kerk Plaatselijk kerkenwerk  €      26,00   €    87,95   €     113,95     € 10,00  Kerk  Fam Zwart 

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                   
    Totaal  €   240,00   €  745,48   €     985,48     € 80,00      

 
 
 
 
 

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/

