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Zondagsbrief 
Zondag 15 mei 2022 

Kleur: Wit 
 

Vijfde Zondag van Pasen 
 

Voorganger:   ds. Jan de Visser, Middelharnis 
Ouderling van dienst: Ko Dieleman  
Organist:    Connie van Hermon     
Koster:    Ko Dees 
Videowall:    Nelly Mol     

 

Alle diensten zijn te volgen via https://kerkdienstgemist.nl/stations/1146-PKN-Hoek 
 

Omzien naar elkaar 
 

Voor zover, bij het maken van deze Zondagsbrief bij de kerkenraad  
bekend, verblijft mevr. Ria Dieleman-de Smet in Ter Schorre. 
 
Feestelijke bericht 
De heer en mevr. van Hoorn-Roelse, Narcissenlaan 29 4542 BS  Hoek, zijn 
donderdag 19 mei a.s. 50 jaar gehuwd. We feliciteren hen van harte hiermee en 
wensen hen een feestelijke dag toe. 
 
De bloemen gaan deze zondag met een hartelijke groet namens  
ons allen naar mevr. 't Gilde-Lantsheer, Kamer 010 Vremdieke 

Zondag 22 mei hoopt om 10.00 uur ds. Saskia Ketelaar voor te gaan. 
De collecte na afloop van de dienst is bestemd:  
50% Kerk en pastoraat  
50% Diaconaal doelen:     
 

 
 
 

 
PAX werkt als Nederlandse vredesorganisatie aan vrede in (post) conflictgebieden.  

We werken samen met vredesactivisten in conflictgebieden en proberen bruggen te slaan 
tussen rivaliserende groepen. We vragen in Nederland en internationaal politieke en publieke 

aandacht voor conflictsituaties in de wereld. 

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

Orgelspel 
 
Woord van welkom door de ouderling van dienst  
      

Binnenkomen 
 
De kaars voor de Kinderkring wordt aangestoken 
 
Psalm van de Zondag: Psalm 98            (zo mogelijk staande) 

     Lied 98: 1 en 2 

 
Bemoediging en Groet       (daarna gaan allen zitten) 
 
Zingen: Psalm 98 
 Lied 98: 4 
  

Gebed om inspiratie 
 
Kyrielied  
 Lied 301a   
 

Glorialied:  ‘Lof, eer en prijs zij God’ 
   Lied 704: 3 

  

Lezen en Luisteren 
  
Kindermoment 
 
De kinderen gaan met het licht van de Paaskaars naar de kinderkring  
o.l.v. Adri-Anne Biesheuvel 
 
Gebed voor de opening van het Woord 
 
Schriftlezing OT: Deuteronomium 6: 1 – 9        lectrice: Nelly Mol 

 
Zingen:   Psalm 145 
    Lied 145: 1 en 3  

 
Evangelielezing: Johannes 13: 31 – 35    
 
Acclamatie:   ‘Halleluja’  (lied 338b) 
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Uitleg en Verkondiging 
 

Meditatief orgelspel 
 

Kinderen komen na het orgel-  / pianospel terug in de dienst 

 
Zingen: ‘Liefde Gods die elk beminnen’ 

  Lied 754: 1 en 3 

 

Delen en Bidden 

 
Gebeden    Dankgebed, Voorbeden, Stilgebed,  

aansluitend gezamenlijk ‘Onze Vader’ 
 
Slotlied:  ‘Zolang wij ademhalen’ 
   Lied 657: 1 en 3                     (zo mogelijk staande) 
   

Heenzending en Zegen 
beantwoord met gezongen ‘Amen’ (lied 431c)   

 
Orgelspel 
 

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

ADB Zeeland is een onafhankelijke organisatie die werkt aan het voorkomen en bestrijden 
van discriminatie (op grond van sekse, afkomst, leeftijd, handicap, seksuele gerichtheid etc.) 

Iedereen kan bij ons terecht voor steun en advies  
bij alle vormen van discriminatie en ongelijke behandeling. 

 
 

Komende weken: 
Dinsdag 17 mei:  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.  
Er is koffie en thee en tijd voor een gesprek. 
U en jij: van harte welkom! 

 
Nederlandse les: vanaf deze week zal er in de kerk Nederlandse les 
gegeven worden aan mensen die vanuit Oekraïne in Hoek verblijven. 
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Mededelingen 
 

Jaarrekeningen 2021 diaconie /zwo en kerk 
 

De diaconie / ZWO heeft het jaar 2021 afgesloten met een verlies van € 1.500.  
Het is een bewuste keuze iets in te teren op het eigen vermogen.   
In totaal is er € 11.300 overgemaakt aan goede doelen op regionaal, landelijk 
en wereld niveau.  Enkele van deze goede doelen zijn:  de voedselbanken, 
geven- en nemenkast, hospice, de Zonnebloem, watersnood Limburg en 
verschillende Kerk in Actie (KIA) projecten zoals Delta voor Indonesië,  
noodhulp Haïti, Lesbos, kinderen in de knel en Corona.  Ook sponsoren we via 
stichting World Vision al weer enkele jaren een kindje in Uganda.  
 

De kerk heeft het jaar 2021 afgesloten met een verlies van € 13,800.   
De inkomsten zijn gestegen, voornamelijk als gevolg van verhuur van ons 
kerkgebouw aan verschillende koren en BSO (buitenschoolse opvang).   
De vrijwillige bijdrage was met € 48.000 gelijk aan vorig jaar.   
De uitgaven zijn in lijn met vorig jaar, we blijven goed letten op kosten voor 
onderhoud, energie en administratie. Het tekort komt ten laste van ons eigen 
vermogen.   
 

De komende twee weken ligt de jaarrekening ter inzage.  Als u deze wilt inzien 
voor nadere informatie of een andere financiële vraag heeft, dan kunt u mij 
bellen of een email sturen.   
 

Namens de kerkrentmeesters,   groet Wim  
 
 
Hulp gevraagd! 
Eens per week loopt een pastoraal ouderling een rondje met een gemeentelid 
die in een rolstoel zit. Momenteel is dat eens per 3 weken een uurtje, maar het 
zou fijn zijn als nog iemand deze taak op zich wil nemen.  
Als u hiervoor interesse heeft, kunt u contact opnemen met een van de 
ouderlingen Henk Siersema, Addie de Bree of Ada Dieleman. 
We hopen op uw hulp! 
 

Site 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/

