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Zondagsbrief 
Zondag 27 november 2022 

Kleur: paars 
 

Eerste Zondag van Advent 
 

Voorganger:  ds. Vrouwkje Dees-Hinten, Westdorpe 
Ouderling van dienst: Corry Siersema  
Organist:     Akko de Feijter 
Koster en Videowall:  Finie Herrebout 
 

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

Advent 2022- thema Levenslicht 
Het levenslicht zien, is synoniem voor geboren worden.  
Ook over God wordt vaak gesproken als het levenslicht. 

 Het is een thema vol hoop en verwachting. 
 

Met de kinderen gaan we deze adventstijd op weg met verhalen over bijzondere 
vrouwen uit het Oude Testament, die door de evangelist Matteüs genoemd 
worden als ‘voormoeders’ van Jezus. Door hun verhalen te vertellen, krijgen we 
ook iets te zien en te horen van wie Jezus zal zijn. 
 

Matteüs noemt in het geslachtsregister van Jezus de namen  
van de vrouw van Uria (Batseba), Ruth, Rachab, Tamar en Maria.  
Stuk voor stuk zijn het bijzondere vrouwen, die ervoor zorgen dat het verhaal van 
de stam Juda en het koningshuis van David door kan gaan.  
In het adventsproject zeggen we: deze vrouwen hebben een standbeeld 
verdiend.  

 

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 mevr. Dees, Knol 29. 
 

Bedankje  
Wij willen iedereen hartelijk danken voor een kaartje, telefoontje, bezoekje 
of bloemetje. Het geeft ons steun in deze moeilijke periode. 
  Marjan en Sjaak Basting 

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

Orgelspel   
 

Woord van welkom door de ouderling van dienst  
  Bij de liturgische schikking: Jong is zij, mooi 
       in paarse rouw, 
       aan de koninklijke tafel 
           

Dienst van de Voorbereiding 
 
De kaars voor de Kinderkring en de kaars voor de Eerste Advent 
worden aangestoken door Gabriël, 
    

Een lichtje in je ogen, een lichtje in je hart.  
Wij zien het en geloven: God maakt een nieuwe start 

 
Intochtspsalm: Psalm 122 
   Lied 122: 1 en 2              (zo mogelijk staande) 

 
Bemoediging en Groet        (daarna gaan allen zitten) 
 
Zingen vervolg van Psalm 122 
   Lied 122: 3 

 
Zingen: ‘Ga, stillen in den lande’ 
 Lied 440: 1, 3 en 4 

 
Dienst van de Schriften 

 
Kindermoment - Levenslicht 

Vandaag gaat het over Batseba, de vrouw van Uria.  
Koning David zorgde ervoor dat Uria omkwam in de strijd,  
zodat hij zelf met Batseba kon trouwen.  
Uiteindelijk werd zij de moeder van koning Salomo.  

 
 
Projectlied, melodie: ‘Ik ben een engel van de Heer’ lied 469 

 
Ik zing van licht dat God ons geeft:  
het levenslicht voor al wat leeft.  
Wie draagt dat licht, wie brengt het voort?  
Wie geeft het aan de mensen door? 
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Een buurvrouw in de koningsstad  
heeft moeite en verdriet gehad.  
Zij wordt de moeder van een zoon  
die voorbestemd is voor de troon.  

 
De kinderen gaan met het licht van de Paaskaars naar de kinderkring  
o.l.v. Daniëlle Rijksen 

 
Schriftlezing uit het Oude Testament: 

Jesaja 1: 2 en 3 en Jesaja 2: 1 – 5          lectrice: Kobi Heeringa 

 
Zingen: ‘Hoe leit dit kindeke’ 
 

Hoe leit dit Kindeken hier in de kou 
Ziet eens hoe alle zijn ledekens beven 
Ziet eens hoe dat het weent en krijt van rouw 
Na, na, na, na, na, na, Kindeken teer 
Ei, zwijgt toch stil, sus, sus, en krijt niet meer 
 

Sa, ras dan, herderkens, komt naar de stal 
Speelt een zoet liedeken voor dit teer lammeken 
Mij dunkt dat het nu wel haast slapen zal 
Na, na, na, na, na, na, Kindeken teer 
Ei, zwijgt toch stil, sus, sus, en krijt niet meer 
 

En gij, o engeltjes, komt hier ook bij 
Zingt een motetteken voor uwen Koning 
Wilt Hem vermaken door uw melodij 
Na, na, na, na, na, na, Kindeken teer 
Ei, zwijgt toch stil, sus, sus, en krijt niet mee 

 
Evangelielezing: Matteüs 24: 32 – 44   
 
Zingen: ‘Richt op uw, macht, o Here der heerscharen’ 
  Excita  Lied 451: 1, 3, 4 en 5 

 
Uitleg en Verkondiging 
 
Muzikale bijdrage 

 

Zingen: ‘Als tussen licht en donker’ Lied 452: 1 – 3   
 

Tijdens het voorspel van dit lied komen de kinderen terug in dienst 
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Dienst van Gaven en Gebeden 

 
Gebeden  dank- en voorbeden, met gezongen Kyrie-eleison  

stilgebed, aansluitend gezamenlijk ‘Onze Vader’ 
 
Slotlied:  ‘Kom tot ons, de wereld wacht’           (zo mogelijk staande) 
  Lied 433: 1, 2, 4 en 5  

 
Heenzending en Zegen 

aansluitend gezongen ‘Amen’ 

      

Orgelspel 
   

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

50% diaconale doelen: 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. 
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Bij de komende dienst: 
Zondag 4 december, Tweede Zondag van Advent, waarin om 10.00 uur  
ds. Saskia Ketelaar hoopt voor te gaan. 

 

De collecte na de dienst is bestemd: 
50% Kerk en pastoraat  
50% Diaconaal doel:  Stichting Children’s Relief 
    

Straatkinderenopvang ‘Het Arendsnest’ 
Monica, een klein mager meisje, maakt een onverzorgde indruk. Hoe kan het ook 
anders. Haar moeder ligt in het ziekenhuis. Haar vader is alcoholist. Hij zorgt niet goed 
voor zijn dochtertje. Ze loopt met een sleutel om haar nek. Niemand kijkt verder naar 
haar om. Gelukkig kan ze nu bij ons in Het Arendsnest genieten van liefde en aandacht. 
Iedere dag krijgt zij een stevige maaltijd. Monica bloeit helemaal op.’ 

 
 
 
 
 
Komende weken: 
 

Dinsdag 29 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. 

 
 
Mededelingen 
 

Rond deze tijd ontvang je van de overheid 2 keer 
een bedrag van € 190,00 als tegemoetkoming in 
je energiekosten. Misschien heb je dit zelf 
broodnodig. Maar misschien ook niet.  
In dat geval vragen we je vrijmoedig om solidair 
te zijn met mensen die niet langer kunnen 
rondkomen en met (een deel van) dit bedrag 
bij te dragen aan de actie Samen tegen 
armoede van Kerk in Actie. Je kunt je gift 
overmaken via rekeningnummer  
NL89 ABNA 0457 457 457  
o.v.v. Samen tegen armoede 

Bij voorbaat, heel hartelijk dank!  
 
 
 



6 
 

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 lichtje 

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 gezellig 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 
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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/

