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Zondagsbrief 
Zondag 20 juni 2021 

Kleur: Groen 
 

Dienst van Schrift & Tafel 
 

 

Voorganger:   ds. Saskia Ketelaar 
Ouderling van dienst: Henk Siersema 
Organist:    Connie van Hermon  
Koster:    Patrick de Koning  
Videowall:    Andrea van Hermon  

 

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

ook later is dat nog mogelijk. 

 
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 allen die ziek zijn en met de mensen om hen heen. 
 
De bloemen uit de kerk gaan deze zondag met een hartelijke groet namens 
ons allen naar dhr. Jan Riemens, Sluispolderdijk 4, Sluiskil. 
 

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 dienst 
 

Zondag 27 juni, hoopt om 10.00 uur dhr. Jan Willem Slager uit Goes  
voor te gaan. 
De collecte na afloop van de dienst is bestemd:  
50% voor Kerk en pastoraat en  
50% voor Diaconale doelen -samen (wereldwijd) tegen corona 
 

De kerk is geopend en alle diensten zijn te volgen via 
https://kerkdienstgemist.nl/stations/1146-PKN-Hoek 

http://www.kerkdienstgemist.nl/
https://kerkdienstgemist.nl/stations/1146-PKN-Hoek
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Orde van dienst 
 

Met andere ogen 
 

Orgelspel 
 
Woord van welkom door de ouderling van dienst  

 
Dienst van de Voorbereiding 

 
De kaars voor de Kinderkring wordt aangestoken 

 

Intochtspsalm: Psalm 121: 1 en 2           (zo mogelijk staande) 
   
Bemoediging en Groet        (daarna gaan allen zitten) 

 
Zingen:  Psalm 121: 3 en 4 
 
Inleiding op deze dienst 
 
Kyrie gebed 
 
Zachtjes meezingen: ‘Houd mij in leven’ lied 25b 
    Kerkenlied, via YouTube  

 
Dienst van de Schriften 

 
Kinderlied  ‘Bartimeüs’  Herman Boon 
   J. Asimat, een lied over de blinde bedelaar Bartimeüs 

 
Bartimeüs, Bartimeüs 
een blinde bedelaar 
langs de weg van Jericho 
naar Jeruzalem zat hij daar 
En op een dag kwam Jezus langs 
en toen hij daarvan hoorde 
Schreeuwde hij zo hard ie kon 
de volgende woorden: 
 
Refrein:  Jezus van Nazareth, heb medelijden met mij 

Jezus van Nazareth, loop me niet voorbij! 
 
Bartimeüs ja, die dacht 
bij hem moet ik wezen, 
want Jezus kan wonderen doen 
dus Hij kan mij genezen 
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En de mensen om hem heen 
die zeiden: hé houd je kop 
maar Bartimeüs schreeuwde door 
die hield mooi niet op 
 
En Jezus vroeg: Hé Bartimeüs 
wat kan ik voor jou doen 
Wilt u mijn ogen beter maken 
En dat deed Jezus toen 
En Bartimeüs was zo blij 
hij danste en hij sprong 
en hij ging met Jezus mee 
nar Jeruzalem en hij zong 

 
De kinderen gaan met het licht van de Paaskaars naar de kinderkring  
o.l.v. Marinka Mahu  

 
Schriftlezing:   Johannes 4: 1 – 30              lectrice: Nelly Mol 

 
Luisterlied: ‘De Heer heeft mij gezien en onverwacht’ Lied 487 

   Petrus in het land – Elbert Smelt 

 
Overdenking 

 
Meditatief orgelspel 
 
Tijdens dit orgelspel komen de kinderen terug in de kerk 
 

Dienst van Gaven en Gebeden 
 
Gebed over de gaven en voorbeden 
 Waarin drie keer wordt herhaald: 
  Vg:  zo bidden wij tezamen 
  Gm: Heer, onze God, wij bidden u: verhoor ons 
 
Tafellied: ‘Liefde, eenmaal uitgesproken’ Lied 791: 1, 2, 3 en 6 

 

Tafelgebed 
  Vg: De Heer zal bij u zijn 

Gm: De Heer zal u bewaren 
Vg: Verheft uw harten 
Gm: Wij hebben ons hart bij de Heer 
Vg: Brengen wij dank aan de Heer, onze God 
Gm: Het past ons de Heer te danken 
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Vg: Ja waarlijk, het past ons o goede God,  
u te danken, want uw trouw blijkt ons telkens weer. 
Vreugde geeft U ons te drinken, 
met goedheid omgeeft U ons. 
Zo gaat Uw zon over ons op. 
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: 7 

Gm: Heilig, heilig Heilig! Hemelhoog verheven 
Boven ons mensen de naam van God de Heer! 
Heilig, heilig, heilig, schepper van de wereld 
Mensen beneden zingen u ter eer.    Lied 985: 1 

Vg: Wij danken U, o God, 
om Uw Zoon Jezus Christus, 
de vrucht uit de schoot van Uw volk Israël, 
het brood uit de hemel. 
Jezus, de wijnstok, op wie wij zijn geënt. 
In Hem mogen wij U zien, 
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." 

Gm: Als wij dan eten van dit brood 
en drinken uit deze beker 
verkondigen wij zijn dood en leven 
totdat hij komt        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 
dat weet van Kanaän, 
Uw goede aarde voor mensen. 
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Voeg al Uw mensenkinderen samen 
in het huis van Uw liefde 
het land van Uw belofte. 
Zo bidden wij:8 

Allen: ‘Onze Vader’ 
Onze Vader, die in de hemelen zijt, 
Uw Naam worde geheiligd, Uw Koninkrijk kome, 
Uw wil geschiedde gelijk in de hemel alzo ook op de aarde. 
Geef ons heden ons dagelijks brood 
En vergeef ons onze schulden 
Gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren, 
En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. 
Want van U is het Koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid 
Tot in de eeuwigheid.  
AMEN. 

 
Gemeenschap van brood en wijn onder orgelspel 
 
Slotlied: ‘Soms groet een licht van vreugde’         (zo mogelijk staande) 

Lied 910: 1, 2 en 3      
 
Heenzending en Zegen 

met aansluitend drie maal gezongen ‘Amen’ 
 

Orgelspel 
 
Inzameling van de gaven bij de uitgang:  

50% Kerk & Pastoraat 

50% Diaconale doelen – tijdens de maand juni gaat dit gedeelte van de 
collecten naar de Samenwerkende hulporganisatie (SHO) voor de 
wereldwijde actie tegen Corona.  
Zie verder bij Mededelingen 

 
 
 
 

Nu de terrassen weer open zijn, mogen ook wij buiten koffiedrinken. 
Uiteraard enkel bij mooi weer én met alle nodige  

veilige maatregelen van afstand.  
 

Welkom in de tuin! 
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Vraag vanuit Kerk in Actie:  
Sta op zondag 20 juni – Wereldvluchtelingedag – samen stil bij het lot van 
mensen wereldwijd op de vlucht. 
 

Natte tenten, onvoldoende sanitair en te weinig eten. Zo wachten duizenden vluchtelingen, 
waaronder veel kinderen, in Griekse vluchtelingenkampen. Ze zijn hier aangekomen uit 
landen als Afghanistan, Syrië, Congo en Ethiopië, op zoek naar warmte, veiligheid en een 
betere toekomst.  
Is dit de plek waar ze eindigen?  
Hun situatie is urgenter dan ooit. Kerk in Actie werkt in Griekenland samen met drie 
partnerorganisaties. Samen geloven we dat vluchtelingen recht hebben op een beter leven. 
We helpen met voedsel, kleding en onderwijs en proberen hen op een betere plek te krijgen. 
Ook investeren we in de landen van herkomst in een beter leven voor kinderen. 

 
 
Komende week 
 

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! 
 
 
 
Goed nieuws van de Eethoek voor alleenstaanden 
We zijn blij te kunnen melden dat de eethoek weer van start gaat! 
 
Op 22 juni is er opnieuw 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 19 juni bij Catrien Mol (0115-441397).  
 

Samenwerkende Diaconieën van Protestantse gemeente en Gereformeerde Kerk (v) 
 

We hopen deze avond weer velen welkom te mogen heten.  
We kijken er naar uit! 
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Mededelingen 

Paaskaars  
Het is al even geleden, toch willen we nog graag een mededeling 
doen over de Paaskaars. Tijdens de Paaswake is de nieuwe 
Paaskaars binnengebracht door onze eigen predikant.  
 

De nieuwe Paaskaars heeft als naam ‘de levensboom’.  
De Levensboom heeft in de Bijbel meerdere symbolische functies.  
De christelijke Openbaring van Johannes noemt ‘een nieuwe 
hemel en een nieuwe aarde’, een heilige stad Jeruzalem die vanuit 
de hemel neerdaalt.  
In het midden van de stad stond een levensboom.  
In Bijbelboek Spreuken staat de boom symbool voor Wijsheid. 
 
 
De (grote) Paarskaars en de Paaskaars uit de dagkapel die het 
afgelopen jaar in de kerk als symbool van Het Licht hebben 
gebrand zijn gebracht bij  
Egbert Cijsouw en Kees en Ellie de Jonge. 
Zij spreken hiervoor hun dank uit! 
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Bij het collectedeel diaconale doelen in de maand juni 

Samen in actie tegen corona 

Honderdduizenden besmettingen per dag, overvolle 

ziekenhuizen en overledenen die gewoon op de grond blijven liggen…  

De acute noodsituatie in India laat de verwoestende gevolgen van corona zien. 
Om te voorkomen dat de ramp zich in deze mate uitbreidt naar omringende 
landen, maar ook naar Afrika en de rest van de wereld, zijn de samenwerkende 
hulporganisaties (SHO) een landelijke actie gestart.  
Kerk in Actie is één van deze organisaties. 
 

Met de actie, die ‘Samen in actie tegen corona’ heet, biedt SHO wereldwijde 

medische noodhulp aan coronaslachtoffers. Ook wil zij het mogelijk maken dat 

mensen in kwetsbare landen zich zo snel mogelijk kunnen laten vaccineren.  

Met uw bijdrage aan deze collecte steunt u het verlenen van noodhulp door 

Kerk in Actie, om zo samen in actie te komen tegen corona.  

Wij bevelen deze collecte van harte bij u aan! 

De diaconie zal de collecte verdubbelen. 

Uw gift kan ook rechtstreeks overgemaakt worden op  
NL 89 ABNA 0457 457 457  
t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. SHO – ‘Samen in actie tegen corona'. 

 
 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

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/

