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Zondagsbrief 
Zondag 20 november 2022 

Kleur: groen 
 

Laatste Zondag Kerkelijk jaar 
 
 

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

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 er 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 Ineke Dees, St. Hubrechtstraat 1. 

 
 
Bij de komende dienst: 
Zondag 27 november, Eerste Zondag van Advent, waarin om 10.00 uur  
ds. Vroukje Dees-Hinten uit Westdorpe hoopt voor te gaan. 

 

De collecte na de dienst is bestemd: 
50% Kerk en pastoraat  
50% Diaconaal doel:  Amnesty International; mensenrechten in Europa 

 
 
 
 
 

Europa worstelt met problemen op het gebied van de mensenrechten.  
Onder meer wat betreft de rechtsstaat, de onafhankelijke rechtspraak,  

persvrijheid en de rechten van lhbti’ers. 

https://kerkdienstgemist.nl/stations/1146-PKN-Hoek
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Komende weken: 
 

Dinsdag 22 november: 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. 

 
 
Zaterdag 26 november:  Derde Zangavond in de kerk 

Aanvang 19.30 uur – Kerk open om 19.00 uur 
 

 
 

Mededelingen 
 

 
Schoenendoosactie 
25 goed gevulde schoenendozen zijn 
afgelopen week weggebracht naar één 
van de verzamelpunten. Iedereen die dit 
op één op andere manier mogelijk heeft 
gemaakt; heel hartelijk dank! 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Vanuit de ZWO 
Afgelopen weken is er een soepactie gehouden en een High Tea 
georganiseerd. De opbrengst van beide acties, € 217,00 en € 433,50 is 
bestemd voor ‘Delta voor Indonesië’. 
De High Tea was een gezellige middag met veel heerlijke lekkernijen, 
gemaakt door het dames-Bakteam bestaande uit 5 enthousiaste 
vrijwilligers die daar bijzonder veel tijd en energie aan hebben besteed. 
Een goede opkomst, ongeveer 40 deelnemers; dank voor jullie 
aanwezigheid en bovenal het Bakteam bedankt voor alle werkzaamheden! 
Tevens dank aan degenen die de soepactie mogelijk hebben gemaakt voor 
het koken en de sponsering! 
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Een nieuw initiatief:  Het Kerstengelproject  
 

Wat doet een Kerstengel? 
In de vier weken voorafgaand aan Kerst (adventsperiode) brengt de 
‘Kerstengel’ elke week een presentje bij mensen die een steuntje in de rug 
kunnen gebruiken. Iedereen, jong of oud – groot of klein – alleen of als 
gezin, kan zich aanmelden als Kerstengel.  
Het gaat om een klein gebaar of attentie. Bijvoorbeeld door een kaartje te 
sturen, een verrassing aan de deur te hangen, wat lekkers te bakken,  
een tekening te maken, een inspirerende tekst door te geven, kortom alles 
wat een engel maar kan bedenken.  
Een engel kan indien gewenst anoniem blijven, maar maakt dan wel 
bekend dat het van de Kerstengel komt. Een engel mag ook contact 
maken, even een kopje koffie drinken, een praatje maken…  
Het gaat om het gebaar en zeker niet om de hoeveelheid of dure dingen! 
 

Voor wie word je een Kerstengel? 
Eigenlijk komt iedereen in Hoek en omgeving, die om wat voor reden dan 
ook extra aandacht verdient, in aanmerking!  
Jong of oud, gemeentelid of niet, het maakt niet uit. 
 

Hoe werkt het? 
Je kunt je t/m maandag 28 november als Kerstengel aanmelden, via de lijst 
in de ontmoetingsruimte, door een mailtje te sturen of te bellen naar Tamar 
Hoebé, tel 06-16826121, e-mail thoebe@hotmail.com. 
 
Ook t/m 28 november kunnen mensen aangemeld worden waar een 
Kerstengel naartoe kan. We hebben naam en adres nodig, er mag in het 
kort ook informatie worden toegevoegd waarom deze persoon een 
Kerstengel verdient, maar dat hoef niet!  
De ontvanger wordt via een briefje op de hoogte gebracht dat er een 
Kerstengel langskomt. 
 
In de week voor de 1e Advent wordt de Kerstengel aan een ontvanger 
gekoppeld. Als Engel krijg je de naam, adres en eventueel korte informatie 
over de persoon voor wie je Kerstengel zult zijn. Als Kerstengel blijf je de 
hele periode voor die ene persoon/dat ene gezin in functie. 
 
Dus … denk eens na over de mensen in jouw buurt…  
Wie kan er een extra lichtje gebruiken tijdens de adventsperiode? 
 

We hopen op veel Kerstengelen,  
want zo’n klein gebaar 

kan soms veel betekenen! 
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Kerstpakkettenactie Gezamenlijke kerken  
 

Ook in 2022 organiseren de gezamenlijke kerken in de Kanaalzone (onder 
de naam “Interkerkelijk Diaconaal Overleg”) weer een kerstpakkettenactie.  
Sinds 2000 wordt deze actie gedragen en gefinancierd door een twaalftal 
kerken in de Kanaalzone.  
 
De adreslijsten voor de pakketten, ontvangen wij van o.a.  
aan-z, Budget Support, Zeeuwse Gronden, Schuldhulpverlening en niet te 
vergeten, de deelnemende kerken. Er is een stijgende grote groep mensen 
die het financieel moeilijk heeft en een pakket goed kan gebruiken.  
 
Door de huidige financiële crisis en de onzekere situatie waarin we 
momenteel verkeren zal het aantal benodigde pakketten dit jaar fors hoger 
uitvallen. Met elkaar kunnen we ervoor zorgen dat het voor al deze mensen 
ook een beetje Kerst wordt. U steun daarbij is, zeker dit jaar, van groot 
belang.  
 
De inhoud van het kerstpakket stemmen wij jaarlijks af op de doelgroep en 
bestaat voornamelijk uit houdbare voedingsproducten aangevuld met wat 
lekkers voor kinderen.  
 
In 2021 hebben we 400 pakketten kunnen uitreiken. Naast de financiële 
bijdrage van de kerken hebben we ook van diverse particuliere kerkleden 
een bijdrage ontvangen. Nogmaals onze hartelijke dank hiervoor.  
Geweldig dat dit zo kan, want zonder uw steun waren we niet in staat 
geweest aan alle aanvragen te voldoen.  
 
Zoals gezegd verwachten we dit jaar een sterke stijging in het aantal 
aanvragen.  
Mogen we ook dit jaar weer op u rekenen om één of meerdere pakketten 
voor uw rekening te nemen? Een pakket zal dit jaar ca. € 30,- kosten.  
 
U kunt uw bijdrage storten op:  
 
NL11 RABO 0306 157 659  
t.a.v. Diaconie inz. IDO  
o.v.v. kerstpakkettenactie 2022  
 
Namens het IDO,  
 
Tineke Lolkema 


