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Zondagsbrief 
Zondag 21 maart 2021 

Kleur: paars 
 

Vijfde Zondag 40-Dagentijd 
 

Voorganger:   ds. Daan Riemens uit Nijkerk 
Ouderling van dienst: Henk Siersema 
Organist:    Connie van Hermon  
Koster:    Patrick de Koning 
Videowall:    Kees Biesheuvel 

 

Uitzending kerkdiensten 
U kunt de dienst om 10.00 uur meebeleven via www.kerkdienstgemist.nl 

Ook later is dat nog mogelijk. 
 
 

Vandaag is het de Vijfde Zondag van de 40-Dagentijd.  
We leven toe naar Pasen.  
De kinderen volgen het Bijbelbasics project van het 
Nederlands Bijbelgenootschap.   
Het thema is Een spoor van Liefde.  
         

Vandaag gaat het over:  Jezus houdt van de leerlingen   
         Johannes 15: 9 – 17  

 

 
 

Kerk in Actie geeft aan de hand van de Zeven Werken van Barmhartigheid 
aandacht aan deze bijzondere tijd van bezinning.  
De liturgische schikking sluit daarbij aan.  
Een open hart is de basis van de schikking, waarmee de aandacht gevestigd 
wordt op ons hart openstellen voor de ander. Vanuit de talenten die ons zijn 
toevertrouwd; er zijn voor de ander.  
 

De hongerigen eten geven 
 

Brood om te leven. Brood om te delen. In deze schikking mogen de korenaren 
dan ook niet ontbreken. De bonen zijn ontsproten en vormen een verbinding 
met het open hart. 
 

Dit jaar wordt de symbolische bloemschikking verzorgd door Ellie Pijpelink. 

http://www.kerkdienstgemist.nl/
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Orde van dienst 
 

Dienst van de Voorbereiding 
 
Orgelspel 
 

Woord van welkom door de ouderling van dienst  
 Tekst bij de symbolische schikking:  

‘de hongerigen te eten geven’ 
Voedsel is de basis van ons bestaan. We zien de zaden ontkiemen. 
We kunnen alleen echt van dit wonder genieten, als we het samen delen. 
Zoals voedsel de basis is van ons bestaan, zo is het delen van voedsel  
de basis van onze samenleving. 
Niet voor niets gedenken wij Jezus bij een maaltijd, die we samen delen 

 

De kaars voor de Kinderkring wordt aangestoken 

 

Openingslied: Psalm 25             (zo mogelijk staande) 
  Nederland Zingt;  

Ridderkerse kinderkoren vanuit de Grote Kerk te Schiedam   
        

Bemoediging en Groet                 (daarna gaan allen zitten) 
   

Woorden voor een leven vervuld met liefde 
      Johannes 15: 9 – 13, 17 
 

Dienst van de Schriften 
 

Gebed 
 

40-Dagentijdproject   Een spoor van Liefde  filmpje Bijbelbasics 
 

Jezus houdt van de leerlingen   
 

Kinderlied: ‘Achter U aan’ 
   

‘Wanneer ik denk aan God,’ zegt Jezus  
‘Dan voel ik me blij. 
Hoe zwaar het straks ook wordt,  
ik weet mijn Vader houdt van mij. 
En zoveel houd ik ook van jullie, vrienden luister goed. 
Ik ga voor jullie door het vuur, ik red je als dat moet. 
Ik geef geen strenge regels, nee, ik vraag alleen: 
Doe net als ik en houd van alle mensen om je heen. 

 

U gaat een weg, die ik niet ken, maar ik laat u niet zomaar gaan. 
Gaat u maar voor, ik volg u spoor, ik ga achter, achter u aan. 

 

De kinderen gaan met het licht van de Paaskaars naar de kinderkring  
o.l.v. Kobi Heeringa 
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Schriftlezing:  Johannes 14: 1 – 6                lector: Piet Meijer 
 
Muziek: ‘U kennen, uit en tot U leven’ Lied 653 

  de organist speelt een bewerking op dit lied, de tekst staat op het scherm 
 

Uitleg en Verkondiging  ‘Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven’ 

 
Meditatief orgelspel 
 
Lied:  ‘O Jezus Christus licht ze bij’ 
  Nederland Zingt vanuit de St. Laurenskerk te Alkmaar 
 

Dienst van Gaven en Gebeden 
 
Moment van gedachtenis             (zo mogelijk staande) 

 waarna de ouderling van dienst een steentje legt in de Levensboom 

 
40-Dagenproject: ‘Ik ben er voor jou’             bijdrage Diaconie & ZWO 
  Deze week: Een beter inkomen voor Javaanse boeren 

 
Gebeden, afgesloten met het gezamenlijk bidden van het ‘Onze Vader’ 
 
Slotlied: ‘Ik wil zingen van mijn Heiland’               (zo mogelijk staande) 

  Uit Opwekking, lied 226 van de CD 7 – 8  

   
Heenzending en Zegen met drie maal gezongen Amen  (lied 431c) 

 
Orgelspel 
 
Inzameling van de gaven bij de uitgang bestemd voor:  

50% Kerk & Pastoraat 
 50% Kerk in Actie 
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Collecteren in tijden van corona. 
 

• Contant geld en/of collectebonnen in een envelop, te deponeren in de brievenbus van 
de kerk aan de Langestraat.  Gelieve de envelop te adresseren aan:  
kerkrentmeesters protestantse gemeente Hoek.                    
 

• Overschrijven op het rekening nummer van de kerk:  
NL13 RABO 0373 7431 49 t.n.v.: CvK protestantse gemeente Hoek.         
Gelieve als omschrijving te vermelden: collecte corona periode.   

 

Het totaalbedrag wordt als volgt besteden:  
50% voor kerk en pastoraat, t.b.v. onze plaatselijke geloofsgemeenschap en  
50% voor Kerk In Actie, t.b.v. onze medemensen in nood.  
 
 
 
Omzien naar elkaar 
Voor zover, bij het maken van deze Zondagsbrief bij de kerkenraad bekend, 
verblijven dhr. Ad Bakker, Groenoord 14, 4541ET Sluiskil en  
mevr. Pladdet, Tulpstraat 9, Hoek in het ziekenhuis.  
Dhr. Aad den Ouden, Irisstraat 56 is tijdelijk opgenomen in Verzorgingstehuis 
Ter Valcke in Goes 
 

We leven mee met allen die ziek zijn en met de mensen om hen heen, thuis,  
in het ziekenhuis of elders. 
 
De bloemen uit de kerk gaan deze zondag met een hartelijke groet namens 
ons allen naar mevr. Huisman, Rozenlaan 28. 
 
Namen van gemeenteleden die ziek zijn, thuis of in het ziekenhuis en namen van 
gemeenteleden waar de bloemen heen kunnen of een kaart gebracht kan worden,  
graag doorgeven aan één van de leden van de werkgroep pastoraat. 
 

Namens het pastorale team,   
Ada Dieleman 

 
 
 
Bij de komende dienst   

alleen online te volgen via www.kerkdienstgemist.nl 
 

Zondag 28 maart, Zesde Zondag 40-Dagentijd, Palmpasen hoopt om 10.00 
uur dhr. Robert Goemaere uit Brugge voor te gaan. 
De collecte na afloop van de dienst is bestemd:  
50% voor Kerk en pastoraat en 50% voor Kerk in Actie. 
 
 
 

http://www.kerkdienstgemist.nl/
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Komende weken 
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.  
We volgen de aanwijzingen en ontsmetten voortdurend zodat alles veilig blijft. 
Er is koffie en thee en tijd voor een gesprek met afstand.   
U en jij: van harte welkom! 
 

 

Mededelingen 
 
 
Uitnodiging vanuit de Ring – donderdag 25 maart 

Tijdens een online workshop gaan we in gesprek  
hoe we tijdens onze dagelijkse/wekelijkse boodschappen  
in de supermarkt bewustere keuzes kunnen maken. 
De workshop heet dan ook ‘God in de supermarkt’. 
 
De workshop wordt gehouden via het programma Teams. 
Opgeven kan tot 20 maart via diaconie@pknaxel.nl  
 

Degenen voor wie het niet mogelijk is om hier thuis aan deel te nemen,  
zijn van harte welkom in de kerk. 
In kleine groep, op afstand, kan deze workshop via het grote scherm in de 
ontmoetingsruimte samen gevolgd worden. 
 
Donderdag 25 maart – 19.30 uur – 21.30 uur. 
De kerk is vanaf 19.00 uur geopend. 
 
 
 

 
 

meer info via www.godindesupermarkt.nl 

 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:diaconie@pknaxel.nl
http://www.godindesupermarkt.nl/
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Heilig Avondmaal op Witte Donderdag 

Op donderdag 1 april is het Witte Donderdag en vieren we het Heilig 
Avondmaal. Door de maatregelen heeft dit helaas al geruime tijd geen 
doorgang kunnen vinden, maar we zijn dankbaar dat we nu weer een dienst 
van Schrift en Tafel hebben. U kunt de dienst meevieren in de kerk, waar we 
zullen zorgen dat het op een veilige manier gebeurt. Als u geen mogelijkheid 
heeft om naar de kerk te komen of het liever thuis viert, dan bezorgen wij tegen 
die tijd een pakket om het avondmaal mee te vieren. U kunt hiervoor een 
berichtje sturen naar scribaat@pknhoek.nl  of geef het door aan een van de 
kerkenraadsleden. 

 
 

Delta voor Indonesië 
Op zondag 7 februari stond de kerkdienst in het teken van het project  
“Delta voor Indonesië”. Met het doel: dit project meer bekendheid geven,  
zijn er door onze Werkgroep Diaconaat & ZWO met hulp van diverse 
vrijwilligers, brieven met informatie en de vraag om ondersteuning rondgebracht 
bij alle gemeenteleden. Ook in deze brief hebben we geschreven dat we weer 
een Soep-actie zouden houden.  
Vorig jaar hebben we met veel succes deze actie voor het eerst gehouden.  
We zijn erg tevreden met de aandacht en financiële bijdragen van veel 
gemeenteleden voor dit project. Ook met de plaats die dit project innam tijdens 
de kerkdienst van waarin ds. Saskia Ketelaar voorging. En natuurlijk ook met 
het succes van de Soep-actie. 
 
We willen de dames die deze soep hebben gekookt en zij die de brieven 
hebben bezorgd van harte bedanken voor hun werk. En ook een bedankje  
aan Slagerij Mol voor het geschonken verpakkingsmateriaal voor deze  
heerlijke soepjes.    
  
De opbrengst van de giften voor Delta voor Indonesië bedragen  € 550,00 
De opbrengst van de Soep-actie bedraagt                                     € 293,00 
  
Werkgroep Diaconaat & ZWO 
 
 
 

 

     

 

 

mailto:scribaat@pknhoek.nl
mailto:scribaat@pknhoek.nl
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Doopjurken tentoonstelling  
Inmiddels is er al een lijstje met doopjurken die tentoongesteld zullen worden. 
De oproep zal via ‘het geeltje van Giel’ in heel Hoek worden gedaan. 
Het is de bedoeling om tijdens d’Oekse Feesten deze tentoonstelling te houden. 
Mocht dit niet lukken, dan zal het net na de zomer worden. 
 

Heeft u ook een doopjurk die tentoongesteld mag worden?  
Aanmelden is nog steeds mogelijk.  
 

Via scribaat@pknhoek.nl of tel. 0115-617011 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:scribaat@pknhoek.nl
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als je brood deelt deel je macht 

als je macht deelt neem je deel 

 

als je brood deelt deel je hart 

als je hart deelt komt er hoop 

 

als je brood deelt deel je lijf 

als je lijf deelt word je één 

 

als je brood deelt deel je pijn 

als je pijn deelt is er trouw 

 

als je brood deelt word je klein 

als je klein wordt word je sterk 

 

als je brood deelt wordt het licht 

als het licht wordt komt het goed 

 

als je brood deelt word je brood 

als je brood wordt word je mens 

 
                Herman Verbeek (Zangen van zoeken en zien, lied 620) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Website 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/

