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Zondagsbrief 

Zondag 29 augustus 2021 
Kleur: Groen 

 
Voorganger:   ds. Cor de Beun uit Brugge  
Ouderling van dienst: Elly Tollenaar 
Organist:    Akko de Feijter  
Koster:    Patrick de Koning  
Videowall:    Finie Herrebout  

 
 
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 gaan deze zondag met een hartelijke groet namens ons allen  
naar Jan van der Maale, Julianastraat. 
 

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 5 september, hoopt om 10.00 uur onze eigen predikant,  
ds. Saskia Ketelaar voor te gaan. 
De collecte na afloop van de dienst is bestemd: 
50% kerk en pastoraat 
50% diaconale doelen 
 
Alle diensten zijn te volgen via https://kerkdienstgemist.nl/stations/1146-PKN-Hoek 

 
 

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

Orgelspel 
 
Woord van welkom door de ouderling van dienst  

 
Dienst van de Voorbereiding 

 
De kaars voor de Kinderkring wordt aangestoken 

 

Intochtspsalm: Psalm 65: 1 en 2                          (zo mogelijk staande) 
   
Bemoediging en Groet        (daarna gaan allen zitten) 

 

Kyrie gebed 
 
Zingen: ‘Ere zij aan God de Vader’ 
  Lied 705: 1 en 4 

 
Dienst van de Schriften 

 

Gebed bij de opening van Schrift 

 
Kinderlied: ‘Ik ben gewoon zo vrolijk’ 
   Nederland Zingt   

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

 
Eerste Lezing uit het Oude Verbond: Psalm 34:12-23        lectrice: Ada Dieleman 

 
Luisterlied: ‘Hij die blinden weer liet zien’   

Nederland Zingt vanuit Oudewater 

 
Evangelielezing: Marcus 8: 22—26        voorganger 

     

Gezongen acclamatie:  ‘U komt de lof toe’  
Lied 339a 

 
Overdenking   

 
Meditatief orgelspel 
 
Tijdens dit orgelspel komen de kinderen terug in de kerk 
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Dienst van Gaven en Gebeden 

 

Gebeden: dank- en voorbeden, stilgebed, gezamenlijk ‘Onze Vader’ 
 

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

Heenzending en Zegenbede 
aansluitend drie maal gezongen Amen 

 

Orgelspel 
 

Inzameling van de gaven bij de uitgang bestemd:  
50% kerk en pastoraat 
50% diaconale doelen 
 
 

 
 

Na de dienst bent u van harte welkom voor koffie, thee of fris.  
Zoveel mogelijk buiten en met alle nodige  

veilige maatregelen van afstand.  
 
 
 
 
 
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! 
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Mededelingen 

 

Vanuit de kerkenraad 

Het volgende bericht is op zondag 22 augustus door de voorzitter,  

dhr. Henk Siersema aan de gemeente medegedeeld. 

 

Beste gemeenteleden, 

 

Ruim voor de coronaperiode, spraken we tijdens de gemeentebijeenkomsten 

over de mogelijkheid tot samenwerking met onze buurgemeente.  

Sinds die tijd zijn we als kerkenraad van Hoek in gesprek gebleven met  

onze buren uit Philippine, Sas van Gent, Sluiskil. Beide kerkenraden zijn van 

mening dat de tijd rijp is om met elkaar te gaan samenwerken met het doel  

om in de toekomst één gemeente te worden aan de westzijde van het kanaal.  

Dat voornemen is een hele grote stap in de ontwikkeling van beide gemeentes, 

daarom nemen we die stap ook niet in één keer, maar trekken we een paar jaar 

uit om aan elkaar te wennen en met elkaar op te trekken en vooral met zoveel 

mogelijk gemeenteleden in gesprek te raken. Zo kunnen we ook peilen hoe dit 

proces voor iedereen voelt. Het eerste stapje in die richting is dat we tijdens  

de week van de Startzondag samen de doopjurkenexpositie in de kerk van 

Hoek realiseren. 

Daarna is het van belang dat zowel de gemeenteleden, als de kerkenraden 

voorstellen doen aan de scriba’s om die samenwerking steeds een beetje meer 

vorm te geven. Op die manier wordt het echt iets van ons allemaal.  

Natuurlijk komt er een groep bestaande uit mensen uit beide gemeentes om  

dit proces te sturen en begeleiden. We dagen elkaar als gemeentes uit om  

daar op een positieve wijze onze schouders onder te zetten.  

Samen op een wat grotere schaal gemeente van Christus te zijn.  
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Samenzang op kerkdienstgemist.nl 

Op zondag 22 augustus is er door heel wat gemeenteleden gezellig samen 

gegeten. De middag werd afgesloten met een samenzang in de kerkzaal. 

Akko de Feijter bespeelde daarbij het orgel. Marinka Mahu, Connie en Andrea 

van Hermon hebben ook een muzikale bijdrage geleverd. 

Dit alles is terug te zien en te beluisteren via kerkdienst gemist: 

https://kerkdienstgemist.nl/stations/1146/events/recording/162965160001146 

 

 

 

Geven- en nemenkast 

Volgende week zondag, 5 september, is het de eerste 

zondag van de maand.  

De mand voor het inzamelen van boodschappen voor 

onze dorpsgenoten zal weer klaar staan. 

 

Na deze zondag is er hopelijk voldoende verzameld 

om de kast te vullen. Het is de bedoeling dat de 

kast eind september geplaatst en gevuld wordt. 

 

Dank voor uw betrokkenheid! 

 

 

 

Oproep voor foto’s 

Voor de tentoonstelling Dopen door de jaren heen, zijn we nog op zoek naar 

doopfoto’s. Hier in de kerk gemaakt of ergens anders, alles is welkom. 

Graag doorsturen via whatsapp: 06-13291968 of  

via e-mail: jaapencorelli@planet.nl 

Bij voorbaat dank! 

  

https://kerkdienstgemist.nl/stations/1146/events/recording/162965160001146
mailto:jaapencorelli@planet.nl
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Startzondag 2021 
 
Zondag 12 september beginnen we het winterwerkseizoen, net als voorgaande 
jaren, met een feestelijke dienst. 
Het thema van de dienst is Een kind mag in het midden staan 
Aansluitend aan de dienst is er natuurlijk koffie en thee en daarna wordt er  
voor een heerlijke lunch gezorgd. 
Rond 13.00 uur, wanneer ook gemeenteleden van de Protestantse gemeente 
Philippine-Sas van Gent-Sluiskil in de kerk zijn, zal de opening van de 
tentoonstelling Dopen door de jaren heen plaatsvinden. 
Vervolgens is er alle tijd om de tentoonstelling te bekijken en vragen te stellen. 
Ook is er de mogelijkheid voor belangstellenden voor een rondleiding  
door de kerk. 
De startzondag wordt rond 15.00 uur afgesloten met een Vesper. 
Allen van harte welkom!! 
 
Een intekenlijst voor de lunch ligt vanaf vandaag bij de uitgang van de kerkzaal. 
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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 

 

  
 
 
 
van bovenstaande website: 
 

DOOPJURKEN DOOR DE JAREN HEEN IN HOEK 
HOEK – In de kerk van de Protestantse gemeente Hoek is van maandag 13 tot en met 
zaterdag 18 september een tentoonstelling van doopjurken te zien.  

Van oud naar minder oud: hoe kleedde men dopelingen in verschillende periodes, want wat 
de ‘gewone’ mode ook was, een doopjurk zag er altijd speciaal uit. 

Pas in de 18e eeuw kwam de speciale kleding voor de doop van een baby in zwang.  
De doopjurk was toen lang, meestal wit of ivoorkleurig en kon rijk versierd zijn met linten, 
kant, smokwerk en borduurwerk. Af en toe werd een mutsje, jasje of cape toegevoegd.  
 
Soms werd een doopjurk gemaakt uit de bruidsjurk van de moeder, maar vaak was het een 
familiestuk dat door verschillende generaties werd gebruikt. Tegenwoordig is de traditionele 
lange doopjurk minder populair, hoewel het kledingstuk nog steeds wordt gebruikt. 
 

 
 

 

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

