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Zondagsbrief 
Zondag 5 februari 2023 

Kleur: groen 
 

Zondag Werelddiaconaat 

 

Voorganger:   ds. Saskia Ketelaar 
Ouderling van dienst: Corry Siersema 
Organist:     Connie van Hermon 
Koster:    Ko Dees 
Videowall:    Finie Herrebout 
 

Alle diensten zijn te volgen via https://kerkdienstgemist.nl/stations/1146-PKN-Hoek 
Tijdens de diensten worden daarom beeld- en geluidopnamen gemaakt 

 

 
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 mw. Van Deijzen, Bernhardstraat 7 . 
 

 
 
 
 

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

Zout en Licht!  
 

Orgelspel   
 

Woord van welkom door de ouderling van dienst  
   

Dienst van de Voorbereiding 
 
De kaars voor de Kinderkring wordt aangestoken 
    
Intochtspsalm:  Psalm 93 
   Lied 93: 1 en 2             (zo mogelijk staande) 
          

Bemoediging en Groet         
 

V.  Onze hulp is in de Naam van de Heer 
G.  DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT 
V.  Die trouw houdt tot in eeuwigheid 
G.  EN NIET LOSLAAT WAT ZIJN HAND HEEFT GEMAAKT 
      AMEN  

 

Zingen: vervolg Psalm 93 
 Lied 93: 4         (daarna gaan allen zitten) 
 
Inleidende woorden bij deze dienst 
 
Kyriegebed 

 
Gloria: ‘Aan U behoort, o Heer der heren’ 
  De aarde is des Heren 
  Lied 978: 1 en 2   

 
Dienst van de Schriften 

 

Gebed van de zondag 
 
Met de kinderen kijken we naar: ‘Vuurtoren, vuurtoren, schijn je licht’ 
       Zingverhalen 

 
 

De kinderen gaan met het licht van de Paaskaars naar de Kinderkring, 
o.l.v. Marinka Mahu 
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Psalmlezing: Psalm 119: 101 – 105                    lector: Karel Jeddens 
 
Zingen: ‘Uw Woord is een lamp voor mijn voet’ 
  Hemelhoog, lied 494 / Evangelische Liedbundel, lied 262 
 

 Uw Woord is een lamp voor mijn voet  
en een licht op mijn pad. 

 Uw Woord is een lamp voor mijn voet  
en een licht op mijn pad. 
Uw woord is een lamp, uw Woord is een licht. 
Uw Woord is een lamp voor mijn voet 
en een licht op mijn pad. 

 

Evangelielezing: Matteüs 5: 13 – 16    
 
Zingen: ‘’k Ben een schip in de storm’ 
  Hemelhoog, lied 292: 1 – 4 / Evangelische Liedbundel, lied 220 
 

 ‘k Ben een schip in de storm, 
 dat de haven niet vindt. 
  Houd mij vast, houd mij vast, 
  spreek mij aan als uw kind. 
 

 ‘k Ben een vogel die vlucht, 
 voortgejaagd door de wind. 
  Houd mij vast, houd mij vast, 
  spreek mij aan als uw kind. 
 

 Als uw woord mij bereikt,  
 Ik in U richting vind. 
  Houd mij vast, houd mij vast, 
  spreek mij aan als uw kind. 
 

 Dan zijn stormen gestild, 
 Voorbij is vlucht en wind. 
  Houd mij vast, houd mij vast, 
  spreek mij aan als uw kind. 
   
Uitleg en Verkondiging 
 

Muzikale bijdrage 
 

Zingen: ‘In de veelheid van geluiden’ 
  Lied 283: 1, 2 en 4  
Tijdens het voorspel van dit lied komen de kinderen terug in de kerk 
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Dienst van Gaven en Gebeden 
 

Aanbeveling van de collecte  
  
Gebeden  dank- en voorbeden, stilgebed,  

aansluitend gezamenlijk ‘Onze Vader’  
 

Slotlied: ‘O grote God die liefde zijt’ 
  Het diepste woord 
  Lied 838: 1, 2 en 4              (zo mogelijk staande) 
   
 

Heenzending en Zegen 
beantwoorde met gezongen Ubi caritas (lied 568a) 

   Ubi caritas et amor,  

   ubi caritas, Deus ibi est. 

 
      Waar vriendschap en liefde is, daar is God. 
  

Orgelspel 
 
 

Inzameling van de gaven bij de uitgang bestemd:  
50% kerk en pastoraat  
50% diaconale doelen: Pakistan – vaktraining voor jongeren 
 

In Pakistan ondersteunt Kerk in Actie de organisatie AWARD die jongeren, 
onder wie schoolverlaters, helpt met vakopleidingen en leningen. 
 

Wat betekent dit project voor Sana Amanat? 
“Na de middelbare school begon ik aan een 
kunstopleiding, maar mijn familie is zo arm dat ik 
hiermee moest stoppen. Toen  hoorde ik dat 
AWARD een gratis training mobieltjes repareren 
voor meisjes aanbood. Mijn familie vond het niks: 
mannenwerk, zeiden ze. Maar ik heb de training 
met succes afgerond en werd door AWARD 
geholpen om mijn eigen reparatiewerkplaats te 
starten. Ik ben de eerste vrouw in Pakistan met 
reparatielab voor mobiele telefoons. Vrouwen en 
meisje uit de hele omgeving brengen hun 
mobieltjes voor reparatie bij mij, omdat ze ze zich 
in mijn werkplaats veilig voelen en ook weten dat 
hun gegevens veilig zijn.” 
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Op 1 februari was het 70 jaar geleden dat de watersnoodramp plaatsvond.  
Pakistan was één van de landen die meteen te hulp schoot door geld in te zamelen. 
Mooi om, ook na zo’n lange tijd, iets terug te doen voor de mensen in dit  
Zuid Aziatische land die nu ónze hulp nodig hebben. 

 
 
Met de opbrengst van deze collecte steunt u het werk van Kerk in Actie 
in Pakistan en andere werelddiaconale projecten. Helpt u mee?  
Geef in de collecte of maak uw gift over via NL 89 ABNA 0457 457 457 
t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. werkgelegenheid Pakistan.  

 

 
  
 
Aansluitend aan de dienst is er koffie, thee, fris én taart!  

 
Met dank aan Catrien, Addie, Mia, Sjaak, Saskia, Jaap,  
Adri-Anne, Karina en Elianne kunnen we genieten van 
heerlijke eigengemaakte lekkernijen.  
Uw vrijwillige bijdrage hiervoor is bestemd 
voor Delta voor Indonesië. 
 

 
 
De taart kan ook mee naar huis genomen worden. 
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Bij de komende diensten: 
 

Zondag 12 februari, hoopt om 10.00 uur ds. Arie van der Maas uit 
Wemeldinge voor te gaan. 

 

De collecte na de dienst is bestemd: 
50% Kerk en pastoraat  
50% Diaconaal doel: Stichting bootvluchteling 

 
MENSEN BOVEN GRENZEN 

Stichting Bootvluchteling wil een verschil maken op de plekken waar 
dat het hardst nodig is. Met onze vrijwilligers bieden wij concrete, 
praktische hulp aan mensen op de vlucht.  
 

 

 
 
 
 
 
Mededelingen 
 
Terugblik gemeentebijeenkomst zondag 15 januari 
Op zondag 15 januari was er na de dienst een bijeenkomst om u bij te 
praten over de ontwikkelingen in de samenwerking met onze 
buurgemeente Philippine-Sas van Gent-Sluiskil (PSS).  
Voorzitter van de kerkenraad, Ada Dieleman, gaf eerst een korte 
uiteenzetting over de kennismaking tussen diverse werkgroepen op 2 en  
3 december jl. Daarna was er gelegenheid om uw kansen of zorgen te 
uiten door deze op een geel briefje te schrijven. De uitkomst hiervan is 
gebundeld in een document dat besproken zal worden in de komende 
kerkenraadsvergadering van 14 februari en ook in de stuurgroep die het 
proces begeleidt.   
De bijeenkomst werd afgesloten met het zingen van het lied  
“Geef vrede door van hand tot hand”.  
 
Als kerkenraad zijn we blij dat u met zovelen aanwezig was. We kijken er 
met een positief gevoel op terug en gaan vol vertrouwen verder in dit 
proces van samenwerking. 
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Komende weken: 
 

Dinsdag 7 februari: 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. 

 
Dinsdag 7 februari: Eethoek voor alleenstaanden 

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 uiterlijk maandag 6 februari, 

 bij Catrien Mol (0115-441397).  
 

Samenwerkende Diaconieën van Protestantse gemeente en Gereformeerde Kerk (v) 

 
 
 

Woensdag 8 februari is het weer Kliederkerk voor 

de kinderen uit groep 3 t/m 6.  

Deze keer is het thema De Schepping. 

De kinderen worden om 12 uur opgehaald uit 

school door ds. Saskia en Marinka en kunnen om 

15 uur weer worden opgehaald in de kerk of 

zelfstandig naar huis gaan. 

Het is toch wel fijn om vooraf te weten hoeveel kinderen er komen. 

Dus wil je ook komen? Laat het dan even weten aan Marinka (0115-

441203 of mail naar 3xm@zeelandnet.nl). En ben je aangemeld en kun 

je toch niet komen? Ook dan horen we dat graag.  

Zien we jullie 8 februari? 

Groetjes ds. Saskia en Marinka 
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2023 Opbrengst collectes en giften januari       

         

Datum Locatie Doel 
 
Opbrengst  

 
Opbrengst   Opbrengst   Giften  Doel Via 

       Bonnen   Contant   Totaal        

         

1-jan-23 Kerk kerk en diac.doelen Lege Brooddozen  €    58,00   €  116,25   €     174,25   € 20,00  kerk Mw Elly Tollenaar 

8-jan-23 Kerk kerk en diac.doelen Lege Brooddozen  €    47,00   €  142,55   €     189,55   € 10,00  kerk Dhr. Wim de Putter 

15-jan-23 Kerk kerk en diac.doelen Hospice  €    70,00   €  193,50   €     263,50   € 25,00  Kerk  Mw Elly Tollenaar 

22-jan-23 kerk kerk en diac.doelen haven pastoraat  €    49,00   €  120,92   €     169,92        

29-jan-23 kerk kerk en diac.doelen haven pastoraat  €    55,00   €  147,00   €     202,00        

31-dec-22 kerk oudejaarsdienst kerk en Lege brooddozen  €      9,00   €    57,40   €       66,40        

                  

15-jan-23 Kerk  Gestort op rekening   hospice    €    20,00   €       20,00        

29-jan-23 kerk Gestort op rekening   hospice    €    15,00   €       15,00        

15-jan-23 kerk Gestort op rekening   Havenpastoraat    €    20,00   €       20,00        

27-jan-23 kerk Gestort op rekening   Havenpastoraat    €    60,00   €       60,00        

                  

    Totaal  €  288,00   €  892,62   € 1.180,62   € 55,00      

 
 

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/

