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Zondagsbrief 
Zondag 7 februari 2021 

Kleur: groen 
 

5e Zondag na Epifanie  
 

Zondag Werelddiaconaat 
 

Voorganger:   ds. Saskia Ketelaar 
Ouderling van dienst: Daniëlle Rijksen 
Organist:    Connie van Hermon  
Koster:    Finie Herrebout 
Videowall:    Kees Biesheuvel 

 
Uitzending kerkdiensten 

U kunt de dienst om 10.00 uur meebeleven via www.kerkdienstgemist.nl 

Ook later is dat nog mogelijk. 

 
De Zondag voor het werelddiaconaat staat dit jaar in het teken van  
Delta voor Indonesië. Samen met meer dan 50 gemeenten geeft ook onze 
gemeente o.a. financiële steun aan drie projecten. 
Vandaag staat het Dreamhouse centraal, een project op Java waarbij het gaat 
om de opvang van straatkinderen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.kerkdienstgemist.nl/


2 
 

Orde van dienst 
 
Orgelspel 
 
Woord van welkom door de ouderling van dienst  
  
De kaars voor de Kinderkring brandt 
 
Aanvangslied: ‘Lof zij de Heer, de almachtige koning der ere’  

 Lied 868; 1 en 2          (zo mogelijk staande) 
  Nederland Zingt vanuit de Nieuwe Kerk in Middelburg 
 

Bemoediging en Groet               (daarna gaan allen zitten) 

 
Inleiding bij deze ‘Delta voor Indonesië dienst’ met groet vanuit Indonesië 
 en fotogroet terug vanuit onze gemeente 

 
Gebed 
 
Kinderlied: ‘Vier vrienden’ – De verlamde man 

CD: liedjes rond de bijbel – Jan Visser 
  
 Vier vrienden lopen hard, en dat is echt geen wonder 

het nieuws doet weer de ronde: de Heer is in de stad. 
Hun vriend ligt ziek op bed, hij heeft nooit kunnen lopen 
Wie durfde voor hem hopen, dat hij, dat hij ooit beter werd. 
 
Vier vrienden maken haast, z’n bed wordt opgenomen 
Hij moet en zal er komen! Vooruit ze zijn al laat 
maar buiten – wat een rij! – staat iedereen te dringen 
Geen mens komt hier nog binnen en niemand, niemand gaat opzij. 
 
Zij maken snel een plan – het is niet te geloven –  
Ze dragen hem naar boven, het dak door als het kan. 
Vier touwen aan zijn bed, de schrik heeft hem te pakken, 
zo laten ze hem zakken, hoera, hoera, ze zijn gered! 
 
De allereerste keer, hoort hij van heel zijn leven 
je zonden zijn vergeven, niets minder en niets meer. 
De mensen zijn verstoord: wat gaat de Heer beginnen? 
Wat doet zo’n man hierbinnen? Dat is, dat is toch ongehoord!  
 
Ik zeg je bovendien: ‘sta op en ga nu lopen 
er gaat een wereld open, er is nog veel te zien’ 
Vier vrienden roepen blij: ‘De Heer hoog geprezen 
hij heeft de man genezen, hij is, hij is voor altijd vrij. 
hij is voor altijd vrij, hij is voor altijd vrij!’ 
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Schriftlezing:  Marcus 1: 29 – 39                    
 
Orgelspel:  ‘Meester, men zoekt U Wijd en zijd’ 

Uit Liedboek voor de Kerken, Gezang 170 
 

Meester, men zoekt U wijd en zijd 
komend langs velerlei wegen 
Ouderen gaan rustig welbereid 
jongeren aarzelend U tegen 
Maar vroeg of laat, 't zij dag of nacht 
eens vindt Ge ons moe en zonder kracht 
hunkerend naar uwe zegen 

 
Koning, verheugd geloven wij 
wat uw getuigen verkonden 
slechts onder uwe heerschappij 
heeft ons hart vrede gevonden 
Daarom zoekt U elk mensenkind 
zoek, Herder, mij, opdat ik vind 
anders zo ga ik te grond 

 

Uitleg en Verkondiging 
 

Meditatief orgelspel 
 
Aandacht voor de collecten 
 
Project: ‘Een betere toekomst voor straatkinderen in Yogyakarte, Indonesië’ 
  

In Yogyakarta leven veel kinderen op straat. Zij worden aan hun lot 
overgelaten en moeten zichzelf zien te redden.  
De organisatie van Dreamhouse kijkt naar hen om. 

 
Gebeden- aansluitend gezamenlijk ‘Onze Vader’ 
 
Slotlied: ‘Wij delen’                 (zo mogelijk staande) 
  Lied Kerk in Actie, tekst: Matthijn Buwalda, muziek: Anders Ruuth  
  de voorganger zingt, de organist speelt de melodie 
 
 Wij delen geloof, wij delen de hoop,  

die wij ontvangen van God. 
 Vijf broden, twee vissen, de Heer die het brak 
 en niemand kwam iets te kort 
 Zo willen wij delen van wat Hij ons gaf, 
 totdat het een overvloed wordt. 
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 Wij delen met jou en met iedereen 
 de hoop en liefde van God 
 Vijf broden, twee vissen, de Heer die het brak 
 en niemand kwam iets te kort 
 Zo mogen wij delen met handen en hart 
 totdat het een overvloed wordt. 
 
 Zij delen ver weg, we delen dichtbij 
 één kerk, één wereld, één God 
 Vijf broden, twee vissen, de Heer die het brak 
 en niemand kwam iets te kort. 
 Dat wonder voltrekt zich nog iedere dag 
 als delen een deel van ons wordt. 

 
 
Uitzending en Zegen met drie maal gezongen Amen 
 
Orgelspel 
 
Collecte bij de uitgang bestemd voor 50% Kerk & Pastoraat 
       50% Kerk in Actie 
 
 
 
 
 
Collecteren in tijden van corona, nu de kerk weer gesloten is. 
 

• Contant geld en/of collectebonnen in een envelop, te deponeren in de brievenbus van 
de kerk aan de Langestraat.  Gelieve de envelop te adresseren aan:  
kerkrentmeesters protestantse gemeente Hoek.                    
 

• Overschrijven op het rekening nummer van de kerk:  
NL13 RABO 0373 7431 49 t.n.v.: CvK protestantse gemeente Hoek.         
Gelieve als omschrijving te vermelden: collecte corona periode.   

 

Het totaalbedrag wordt als volgt besteden:  
50% voor kerk en pastoraat, t.b.v. onze plaatselijke geloofsgemeenschap en  
50% voor Kerk In Actie, t.b.v. onze medemensen in nood.  
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Omzien naar elkaar 
Voor zover bij de kerkenraad bekend verblijft er niemand uit onze gemeente 
in het ziekenhuis. 
 

De bloemen uit de kerk gaan deze zondag met een hartelijke groet namens 
ons allen naar dhr. Haak, Kanaalpark 49, Philippine. 
 

We leven mee met allen die ziek zijn en met de mensen om hen heen, thuis,  
in het ziekenhuis of elders. 

 

Bij de komende dienst   
alleen online te volgen via www.kerkdienstgemist.nl 

 

Zondag 14 februari, hoopt om 10.00 uur ds. Pieter Overduin  
uit Hulst voor te gaan. 
De collecte na afloop van de dienst is bestemd: 50% voor Kerk en pastoraat en 
50% voor Kerk in Actie. 
 
 
Komende weken 
Open kerk en Middaggebed  
De kerk is op dinsdagmiddag open,  
tussen 13.00 en 15.00 uur. Het Middaggebed vindt plaats om 13.15 uur.  
We volgen de aanwijzingen en ontsmetten voortdurend zodat alles veilig blijft. 
Er is koffie en thee en tijd voor een gesprek met afstand.   
U en jij: van harte welkom! 
 
 
Woensdag 10 februari: Kliederkerk en Kids op Zolder 
 Een heel bijzondere middag deze keer.  
 
De kinderen worden uitgenodigd om mee te 
doen met de ‘Happy stone. 
De bedoeling is dat de kinderen stenen 
zoeken en deze mooi beschilderen en 
daarna ergens terugleggen in het dorp.  
Wie weet vindt iemand jouw steen. 
Daar word je toch vrolijk van!! 
 
de kinderen hebben een uitnodiging gekregen met uitleg.  
Verf en kwasten kunnen opgehaald worden in de kerk (12.15 uur – 14.00 uur)  
 
 
 

http://www.kerkdienstgemist.nl/
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Soepactie: zaterdag 13 / 20 februari 2021 
Voor onze broeders en zusters in Indonesië organiseren we tijdens een  
drie jarig project verschillende acties om financiële steun te kunnen bieden. 
 

Voor uw bijdrage ontvangt u heerlijke soep! 
Verschillende gemeenteleden gaan 
hiervoor aan de slag.  
U kunt uw bestelling nog t/m morgen,  
8 februari doorgeven! 
 
De soep wordt corona-proof bij u thuis 
bezorgd. 
 
Telefonisch of via whatsapp: 06-82 57 35 73 

Via e-mail: scribaat@pknhoek.nl  

Graag vermelden: naam, adres, telefoonnummer en aantal liters soep 

 
 
 
 
 
Huis-aan-huis collecte 
Al eerder is er bericht over deze collecte die ook in Hoek is gehouden. 
Inmiddels zijn alle collectebussen in Nederland geteld. 
De totale opbrengst is 540.000 euro, een prachtig resultaat.  
Meer dan 5.500 collectanten en 500 collectecoördinatoren hebben zich 
ingezet voor een beter leven voor vluchtelingenkinderen in Griekenland. 
Kerk in Actie directeur Jurjen de Groot is onder de indruk.  
“Een grote groep vrijwilligers stond klaar, de kracht van de kerkelijke 
gemeenschap. Met een resultaat ver boven verwachting!” 
 
Henk (95) collecteerde mee voor vluchtelingen kinderen:  
‘Hun jonge levens doen ertoe!’ 

  

 

 

 

mailto:scribaat@pknhoek.nl
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2021 Opbrengst collectes en giften 
januari        

          

Datum Locatie Doel 
 
Opbrengst  

 
Opbrengst   Opbrengst     Giften  Doel Via 

       Bonnen   Contant   Totaal          

          
3-jan-21 Kerk kerk in coronatijd   €     10,00   €      90,00   €      100,00          

10-jan-21 Kerk kerk in coronatijd   €       9,00   €      25,50   €         34,50          
17-jan-21 Kerk        €                -       €  100,00  kerk via Ds Saskia Ketelaar 

24-jan-21 Kerk        €                -            

31-jan-21 Kerk        €                -            
                    

januari kerk 
overschrijving en 
enveloppen  €     37,00   €    337,00   €       374,00          

                    
                    

                    
                   
    Totaal  €      56,00   €    452,50   €        508,50     €    100,00      

          

      €        276,00   

 ontvangen op 
SKG   

      €        276,50    ontvangen op REGIO  

      €        552,50      

 
 



8 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ps. Wilt u, nu de kerk gesloten is, de Zondagsbrief graag thuis ontvangen? 

Laat het weten! via Cor-Elli de Bruijn: tel. 0115-617011 

 
 

 
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/

