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Zondagsbrief 

Zondag 12 september 2021 
Kleur: Groen 

 
Startzondag 

begin van het nieuwe winterwerkseizoen 
 

Voorganger:   ds. Saskia Ketelaar  
Ouderling van dienst: Daniëlle Rijksen 
Organist:    Akko de Feijter  
Koster:    Leen Dieleman  
Videowall:    Andrea van Hermon  

 
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 Astrid Kramer-Dekker, Burg. H. Wolferthof 18  

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 19 september hoopt om 10.00 uur ds. Jan de Visser uit Middelharnis 
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 
 

Een kind mag in het midden staan 
 

Orgelspel 
 
Luisterlied: The Kingdom of God  - Taizé 
 
  The kingdom of God is justice and peace and joy in the Holy Spirit. 

Come, Lord, and open in us the gates of your kingdom. 

 
Het koninkrijk van God is gerechtigheid,  
vrede en vreugde in de Heilige Geest. 
Kom, Heer, en open in ons de poorten van uw koninkrijk. 
 

Woord van welkom door de ouderling van dienst  
 

Dienst van de Voorbereiding 

 
De kaars voor de Kinderkring wordt aangestoken 

 

Aanvangslied: ‘Longing for light / Zoekend naar licht’ 
Christ be our light 
Lied 1005: 1 en 2                                (zo mogelijk staande) 

   
Bemoediging en groet       
 

Voorganger: Mijn hulp komt van God 
Allen:  Hij, die hemel en aarde heeft gemaakt 
Voorganger:  God zal jou niet laten vallen. 
Allen:  Hij ziet tussen alle mensen ook mij. 
Voorganger: God zal jou begeleiden. 
Allen:  Hij zorgt voor mij. 
Voorganger:  God is uw Redder. 
Allen:  Bij Hem ben ik geborgen. 
Voorganger: God bewaart je voor al het kwaad. 
Allen:  Hij beschermt mijn ziel. 
Voorganger: Wat wij ook doen, God beschermt ons.  
Allen:  Van de avond tot in de ochtend, nu en altijd, Amen. 

 
(daarna gaan allen zitten) 

 

Inleiding op deze dienst 
 



3 
 

Kyrie gebed 
 
Glorialied:  ‘Vreugde, vreugde, louter vreugde’ 
   Uit: Hemelhoog, lied 624 (Joh.de Heer: Lied 287) 

 
Vreugde, vreugde, louter vreugde 
is bij U van eeuwigheid, 
Schepper, die 't heelal verheugde, 
bron van eeuw'ge vreugde zijt. 
Gij, die woont in licht en luister, 
drijft de schaduwen uiteen. 
Hij, die zoekend doolt in 't duister, 
vindt het licht bij U alleen. 
 
Wil ons van uw vreugde geven, 
hef ons op tot U omhoog, 
gever van 't onsterfelijk leven, 
die tot ons U nederboog. 
Dan gaan wij hier zingend voorwaarts, 
onbevreesd in smart en pijn. 
Laat ons Heer, door Uwe liefde 
eeuwig in Uw vreugde zijn. 
 

Dienst van de Schriften 
 

Gebed van de zondag 

 
Kinderlied: Dooplied  -  Antoine Houben / Alex Boshuizen 

 
De kinderen gaan met het licht van de Paaskaars naar de kinderkring  
o.l.v. Kobi Heeringa 

 
Evangelielezing: Marcus 9: 33 – 37                      lector: Piet Meijer 

 
Blokfluitgroep speelt drie liederen 
 

‘Here Jezus, wij zijn nu’  Lied 347   
 

    Here Jezus, wij zijn nu 

  in het heiligdom verschenen, 

  met ons kind gaan wij tot U 

  wil uw zegen ons verlenen 

  waar de roepstem wordt vernomen: 

  laat de kindren tot Mij komen. 
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‘Jouw leven staat aan het begin’ Lied 354 
 

  Jouw leven staat aan het begin, 

het heeft nog geen herinnering, 

het is zo weerloos en zo klein, 

je weet nog niet hoe het zal zijn. 

O Heer, bevestig ons bestaan, 

noem ons bij onze naam 

 

‘Laat de kind’ren tot Mij komen’    
 

  Laat de kindren tot mij komen, 

alle, alle kindren. 

Laat de kindren tot mij komen, 

niemand mag ze hindren. 

Want de poorten van mijn rijk, 

staan voor kindren open, 

laat ze allen groot en klein, 

bij mij binnen lopen. 

 

Uitleg en verkondiging 
 

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

 
Dienst van Gaven en Gebeden 

 

Zingen:    ‘Samen spelen, zingen’  (2 x) 

Lied 784     

 

Gedicht:  Bellenblaas  leiding nevendienst, Kobi Heeringa   
  

Ik was  buiten op straat 

met mijn bellenblaas. 

Ik blies bellen. 
  

Ze kwamen tevoorschijn, 

zweefden omhoog, 

ze glansden in ’t zonlicht 

en dansten vooruit. 

Ik keek ze na. 

En even dacht ik: 

Als God bestaat 

En bellen blaast, 

Ben ik zo’n bel. 
 

God, dank u wel. 

 

 

 

Eric Idema    

Liedboek pag. 1293 
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Gebeden: dank- en voorbeden, stilgebed, gezamenlijk ‘Onze Vader’ 
 

Slotlied: ‘Bron van liefde, licht en leven’ 
  Lied 793: 1 en 3      (zo mogelijk staande) 
 

Heenzending en Zegenbede 
Aansluitend zingen: ‘Ubi Caritas’  Lied 568 (2x) 

  ‘Waar vriendschap en liefde is, daar is God’ 

 
Orgelspel 
 

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

 
Verdere programma voor deze Startzondag 2021 

 
Aansluitend aan de dienst is er natuurlijk koffie en thee met daarbij zelf 
gebakken lekkernijen 
Daarna wordt er voor een heerlijke lunch verzorgd. 
 
Rond 13.00 uur, wanneer ook gemeenteleden van de Protestantse gemeente 
Philippine-Sas van Gent-Sluiskil in de kerk zijn, is er een welkom vanuit  
beide gemeenten en 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. 
 
Er is thee, koffie, frisdrank en iets lekkers 
 
De startzondag wordt rond 15.00 uur afgesloten met een Vesper. 
Allen van harte welkom!! 
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Komende week 
 

Open kerk en Middaggebed  
I.v.m. de doopjurkententoonstelling begint dinsdag a.s. het Middaggebed,  
om 13.00 uur. 
 

 

 

 

Mededelingen 
 

Vanuit de kerkenraad 
Tijdens de eredienst van zondag 5 september is Tamar Hoebé aan de 
gemeente voorgesteld. Zij wil graag invulling geven aan het ambt van diaken. 
Tamar woont al heel wat jaren in Hoek (Molendijk 55) en was voorheen diaken 
in de Protestantse gemeente te Axel. 
De kerkenraad is dankbaar dat de vacature van diaken hierdoor ingevuld  
kan worden. 
Het voornemen is om Tamar in de dienst van zondag 3 oktober te bevestigen. 
 
Gegronde bezwaren tegen dit voornemen kunnen t/m zondag  
26 september 2021, schriftelijk en ondertekend ingediend worden  
bij de scriba, Marinka Mahu. 
Adres:  Julianastraat 20, 4542BB Hoek. 
 
 
 
Eethoek voor alleenstaanden 
Op dinsdag 21 september 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 18 september 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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Vanuit Kloosterzande: 

Zondag 19 september geeft Koninklijke Harmonie st. Cecilia 

een concert in de tuin van de Hof te Zande kerk 

Adres: Willem de Zwijgerlaan 2,  

Kloosterzande 

Aanvang: 14.30 uur / Toegang gratis 

 

Namens: Stichting De Kerk in Klooster  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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/
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Gebed: Vooruitkijken 
 

God, 

Na bijna anderhalf jaar bakens verzetten, 

steeds weer denken: wanneer kan het weer? 

Steeds weer aanpassen, want het kon niet, 

steeds weer de teleurstelling, 

en langzaam eraan wennen. 

 

God, 

nu gaan we weer wat open, 

de wereld wordt iets groter. 

We zien meer mensen, 

we raken aan, hier en daar, voorzichtig. 

Maar er is ook die gewenning 

en die angst. 

Hoe lang zal dit duren? Wanneer weer een golf? 

Er komen vast weer beperkingen… 

 

God, 

na zoveel keer het deksel op de neus, 

na anderhalf jaar zo’n gesloten leven, 

blijkt het moeilijk om weer open te gaan, 

om vol vertrouwen vooruit te kijken. 
 

Help ons, 

met de tijd nemen, 

met voorzichtigheid, 

met vertrouwen, 

met een open vizier, 

dat we weer dúrven, 

met Uw zegen. 

 

Amen 

 

Ds. Harmke Heuver 


