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Zondagsbrief 
Zondag 2 oktober 2022 

Kleur: rood 
 
 

Voorganger:   ds. Saskia Ketelaar 
Ouderling van dienst: Ko Dieleman  
Organist:     Connie van Hermon 
Koster:    Ko Dees  
Videowall:    Hendrik Jan Jeddens 

 

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

Tijdens deze dienst wordt Addie de Bree  
herbevestigd in het ambt van ouderling. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Schilderij is van Sieger Köder, Ihr habt mir zu essen gegeben 

 

‘Vreugde van de wet’ 

Israëlzondag 

 
 

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 122 
        Lied 122: 1                                   (zo mogelijk staande) 

 
Moment van Stilte en Inkeer 
 
Bemoediging en Groet                 

V:  Onze hulp is de naam van de HEER  
G:  die hemel en aarde gemaakt heeft,   
V:  die trouw is tot in eeuwigheid   
G:  en niet loslaat het werk van zijn handen.   
V:  Genade zij u en vrede van God, onze Vader,     
      en van Jezus Christus, de Heer.  
G:  Amen.          (daarna gaan allen zitten) 

 
Zingen:  vervolg van Psalm 122 
 Lied 122: 3 

 
Inleiding bij deze dienst 
 
Gebed om ontferming 
 
Glorialied:  ‘Lof zij de Heer, de almachtige koning der ere’ 
  Lied 868: 1 en 5  
 

Dienst van de Schriften 
 
Gebed bij de opening van de Schriften 
 
Op bezoek bij het JHM Kindermuseum  
 
De kinderen gaan met het licht van de Paaskaars naar de kinderkring  
o.l.v. Dagmar Elve 
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Lezing uit het Oude Testament:  Exodus 24: 1 – 11      lector: Karel Jeddens 
      

Zingen:  ‘Wie oren om te horen heeft’ 
  Lied 320: 1, 2 en 3  

 
Lezing uit het Nieuwe Testament:  Matteüs 26: 26 – 30 
  
Zingen: ‘Jezus roept hier mensen samen’ 
  Lied 975: 1 en 4 
 
Uitleg en Verkondiging 

 
Muzikale bijdrage 

 

Zingen: ‘Ik geloof in God de Vader, die een bron van vreugde is’ 

  Lied 523: 1 en 3 uit Hemelhoog 

    

Tijdens het voorspel van dit lied komen de kinderen terug in dienst 

 
Ik geloof in God de Vader, 
die een bron van vreugde is, 
louter goedheid en genade, 
licht in onze duisternis. 
Hij, de Koning van de kosmos, 
- het gesternte zingt Zijn eer -, 
heeft uit liefde mij geschapen 
en tot liefde keer ik weer. 
 
Ik geloof dat mijn Verlosser, 
door de dood is heengegaan 
en op Pasen - God zij glorie -, 
uit het graf is opgestaan. 
Door het brood - dit is Mijn lichaam -, 
door de wijn - dit is Mijn bloed -, 
geeft de Vredevorst mij vrede, 
maakt Hij alle dingen goed. 
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HERBEVESTIGING van ouderling Addie de Bree 

 

Vraag aan de gemeente: 

Gemeente van Hoek, 
nu Addie haar ja-woord heeft gegeven.  
beloven jullie haar te aanvaarden, 
haar te omringen met jullie medeleven, 
haar en haar familie te dragen in jullie gebeden 
en met haar mee te werken in de dienst aan onze Heer? 
Wat is daarop uw antwoord? 

 

Allen: Ja! 

 

Zingen: ‘Zegen haar algoede’  naar lied 415 

 

Zegen haar Algoede, 
neem haar in uw hoede 
en verhef uw aangezicht 
over hen en geef haar licht. 
 
Stort op onze bede, 
in haar hart uw vrede, 
en vervul haar met de kracht 
van uw Geest bij dag en nacht! 

 

Dienst van Gaven en Gebeden 

 

Aandacht voor de collecte 
 
Voor de Protestantse Kerk is de relatie met het volk 
Israël deel van de eigen identiteit. Daarom is het nodig 
om ons te bezinnen op de Joodse wortels van het 
christelijke geloof, lessen te trekken uit de  
joods-christelijke dialoog en antisemitisme te bestrijden.  
 
Kernwoorden in de relatie tussen Israël en de kerk zijn 
gesprek en ontmoeting, zowel binnen de gemeenten 
als naar buiten toe. De Protestantse Kerk geeft hier 
vorm aan door onder andere te investeren in 
opbouwende relaties met de Joodse gemeenschap, 
bijvoorbeeld met een gezamenlijk project voor 
vluchtelingen in Israël. 
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Gebeden    dank- en voorbeden, stilgebed,  
aansluitend gezamenlijk ‘Onze Vader’ 
 

Slotlied:  ‘Alles wat adem heeft love de Here’ 
  Lied 146c: 1 en 5                   (zo mogelijk staande) 

 
Heenzending en Zegen 

beantwoord met gezongen ‘Amen’  

 

Orgelspel 
   

Inzameling van de gaven bij de uitgang bestemd:  
50% kerk en pastoraat  
50% diaconale doelen: Kerk & Israël 
 
 
 
 
 
 
 
Omzien naar elkaar 
 

Voor zover, bij het maken van deze Zondagsbrief bij de kerkenraad  
bekend, verblijft er op dit moment niemand 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 Kees Biesheuvel, Ds. Raamshof 32. Kees heeft net voor de 
vakantie een ongeluk met zijn hand gehad, voor zover mogelijk, gaat het 
herstel voorspoedig. 
 

 

Mededeling 
 

Vanuit de Diaconie 
Zondag 4 september waren de gaven bestemd voor noodhulp Pakistan.  
Dit naar aanleiding van de verwoestende overstromingen. 
De diaconie heeft na verdubbeling en afronding € 1.100,00 naar  
Kerk in Actie over kunnen maken. 
Hartelijk dank voor uw bijdrage! 
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Bij de komende dienst: 
Zondag 9 oktober, hoopt om 10.00 uur, ds. Daan Riemens  
uit Nijkerk voor te gaan. 
 
De collecte na de dienst is bestemd: 
50% Kerk en pastoraat  
50% Diaconaal doel:  plaatselijke ZWO 

 

 
 
 
Komende weken: 
Dinsdag 4 oktober: 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. 

 
Woensdag 5 oktober: Kliederkerk 
 Voor alle kinderen van groep 3 t/m 6  
 
 
 
Zaterdag 5 november: Inspiratiedag in Middelharnis 

Een dag om elkaar te inspireren, informeren en ontmoeten  

Thema: Toekomstgericht kerk-zijn 
Voor programma, zie ZB 25 september 2022 

 
 

Een mooie gelegenheid om als gemeente samen op stap te gaan. 
 
Aanmelden kan via de lijst in de ontmoetingsruimte, via de site van Geloven in de Delta, 
of via scribaat@pknhoek.nl 
 
Meer info (en aanmelden): Voorbereiding Delta Inspiratiedag bijna rond - Geloven in de Delta 

 
 
 
 
 

 

 

 
 

mailto:scribaat@pknhoek.nl
https://www.gelovenindedelta.nl/voorbereiding-delta-inspiratiedag-bijna-rond/
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2022 Opbrengst collectes en giften september       

          

Datum Locatie Doel  Opbrengst   Opbrengst   Opbrengst     Giften  Doel Via 

       Bonnen   Contant   Totaal          

            

4-sep-22 kerk Pakistan  €     47,00   €     265,56   €     312,56     €   50,00  kerk Hr. W de Putter 

11-sep-22 kerk kerk en stiltecentrum De Honte  €     42,00   €     135,20   €     177,20     €   10,00  kerk Hr. H. Siersema 

18-sep-22 kerk kerk en stiltecentrum De Honte  €     53,00   €     169,70   €     222,70     €   10,00  kerk Mw. Ada Dieleman 

25-sep-22 kerk kerk en Alzheimer   €     49,00   €     110,10   €     159,10     €   50,00  kerk Mw. Elly Tollenaar 

    collecte Alzheimer    €       10,00   €       10,00          

    noodhulp Pakistan    €     205,00   €     205,00          

    Margreet Lucasse Stiltecentrum    €       10,00   €       10,00          

    Geven en nemenkast    €       10,00   €       10,00          

    
opbrengst zangavond voor 
Pakistan    €       24,00   €       24,00          

           €            -            

           €            -            

           €            -            

    Totaal  €   191,00   €     939,56   €  1.130,56     € 120,00      
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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/

