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Zondagsbrief 
Zondag 6 juni 2021 

Kleur: Groen 
 

 

Voorganger:   ds. Saskia Ketelaar 
Ouderling van dienst: Wim de Putter 
Organist:    Connie van Hermon  
Koster:    Finie Herrebout  
Videowall:    Hendrik Jan Jeddens  
Er is vandaag ook Tienerkring 

 

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

ook later is dat nog mogelijk. 

 
Omzien naar elkaar 
Voor zover, bij het maken van deze Zondagsbrief bij de kerkenraad bekend, 
verblijft er niemand uit onze gemeente in het ziekenhuis.  
Johan Zwart is afgelopen week opgenomen in Vremdieke 
 
We leven mee met allen die ziek zijn en met de mensen om hen heen. 
 
De bloemen uit de kerk gaan deze zondag met een hartelijke groet namens 
ons allen naar mevr. Klaassen, Bovenweg 59 in Sluiskil. 
 

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 
 

Zondag 13 juni, 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 Diaconale doelen-samen tegen corona 
 

De kerk is geopend en alle diensten zijn te volgen via 
https://kerkdienstgemist.nl/stations/1146-PKN-Hoek 

 

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

Thema: Wat zou jij doen? 
 

Dienst van de Voorbereiding 
 

Orgelspel 
 
Woord van welkom door de ouderling van dienst  
  

De kaars voor de Kinderkring en de Tienerkring wordt aangestoken 

 

Intochtspsalm: Psalm 139: 1 en 2           (zo mogelijk staande) 
   
Bemoediging en Groet        (daarna gaan allen zitten) 

 
V:    Onze hulp is de Naam van de Heer,  
G:   DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT.  
V:    Die trouw blijft in alle tijden 
G:   EN NOOIT LOSLAAT WAARAAN HIJ OOIT BEGONNEN IS  
V:    Genade en vrede, voor u en voor jou,      

van God onze Vader,      
en van onze Heer Jezus Christus,      
door de Heilige Geest.  

G:   AMEN 

 
Zingen, vervolg Psalm 39: 8 
 
Inleiding bij deze zondag 
 
Kyriegebed 

 
Glorialied:  ‘Geest van hierboven’  Lied 675: 1 en 2 

 
Dienst van het woord 

 
Kinderlied  ‘Je mag er zijn’ Herman Boon 

 
Refr. Je mag er zijn 

wie ik? …ja jij - je hoort er helemaal bij 
wie ik? …ja jij - had je zeker niet gedacht 
wie ik? …ja jij - je hoort er helemaal bij 
wie ik? …ja jij 

 
Ook al ben je wat verlegen, ook al lijk je een beetje stug 
ook al heb je vieze handen, of je navel op je rug 
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Refr. 
 

Ook al flap je met je oren, of ben je enigst kind 
of in een kippenhok geboren, of heb je altijd tegenwind 
 

Refr. 
 

Ook al kan je niks onthouden, is je geheugen net een zeef 
ook al heb je rooie haren en staan al je tanden scheef 
 

Ook al heb je slechte ogen en een hele dikke bril 
ook al heb je een hond, die maar niet luisteren wil 
 

Refr. 

 
De kinderen gaan met het licht van de Paaskaars naar de kinderkring  
o.l.v. Dagmar Elve.  

 
Gebed van de Zondag 
 
Voordat we het Evangelie van Johannes gaan lezen … (Tienerkring) 

 
Lezing:   Johannes 1: 1 - 23             lectrice: Jenny Wilson 

 
Zingen: ‘Omdat Hij niet ver wou zijn’  Lied 528: 1, 2 en 3 

 
Lezing:  Johannes 3: 22 - 30 
 
Zingen:  ‘Omdat Hij niet ver wou zijn’  Lied 528: 4 en 5 

 
Overdenking 

 
Meditatief orgelspel 
 
Tijdens dit orgelspel komen de kinderen terug in de kerk 
 

Dienst van Gaven en Gebeden 
 
Voor bij de Gaven aan de uitgang - Gedicht van Rikkert Zuiderveld  
 voor de slachtoffers van de coronaramp in India en Nepal  
 
Gebeden  dank- en voorbeden – afgesloten met  gezamenlijk ‘Onze Vader’ 
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Slotlied: ‘Samen in de Naam van Jezus’                   (zo mogelijk staande) 
Opwekking 167: 1, 2 en 3      

 
Samen in de naam van Jezus 
heffen wij een loflied aan, 
want de Geest spreekt alle talen 
en doet ons elkaar verstaan. 
Samen bidden, samen zoeken 
naar het plan van onze Heer. 
Samen zingen en getuigen, 
samen leven tot Zijn eer 
 
Heel de wereld moet het weten 
dat God niet veranderd is. 
En Zijn liefde als een lichtstraal 
doordringt in de duisternis. 
't Werk van God is niet te keren 
omdat Hij erover waakt, 
en de Geest doorbreekt de grenzen 
die door mensen zijn gemaakt. 
 
Prijs de Heer, de weg is open 
naar de Vader, naar elkaar. 
Jezus Christus, Triomfator, 
mijn Verlosser, Middelaar. 
Vader, met geheven handen 
breng ik U mijn dank en eer. 
't Is uw Geest die mij doet zeggen: 
Jezus Christus is de Heer 

 
Heenzending en Zegen 

met aansluitend drie maal gezongen ‘Amen’ 
 

Orgelspel 
 
Inzameling van de gaven bij de uitgang:  

50% Kerk & Pastoraat 

50% Diaconale doelen – tijdens de maand juni gaat dit gedeelte van de 
collecten naar de Samenwerkende hulporganisatie (SHO) voor de actie 
tegen Corona. Zie verder bij Mededelingen 

 
 
 



5 
 

 
Nu de terrassen weer open zijn, mogen ook wij buiten koffie drinken. 

Uiteraard enkel bij mooi weer én met alle nodige  
veilige maatregelen van afstand.  

 
Welkom in de tuin! 

 
 
Komende week 
 

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 

Solidariteitskas 2021 
Beste mensen,  
in juni houdt onze gemeente weer de jaarlijkse actie ‘Solidariteitskas’. 
In de Bijbel is het woord solidariteit slechts één keer te vinden. Die ene zin is 
echter zeer krachtig en veelzeggend. “En houd de liefdadigheid en onderlinge 
solidariteit in ere.”  
Door uw bijdrage aan de ‘Solidariteitskas’ houdt u de solidariteit tussen 
gemeenten in ere.  Zo ondersteunen gemeenten elkaar om levendig en krachtig 
midden in de wereld te staan.   
De verplichte afdracht aan de landelijke instantie bedraagt € 5,00 per lid. 
 
In voorgaande jaren betaalde u € 10,00, waarvan € 5,00 ten goede kwam aan 
onze eigen plaatselijke gemeente. Dit jaar vragen we u te overwegen om meer 
te geven dan de gebruikelijke € 10,00.  Op deze manier kan de tegenvallende 
opbrengst uit verhuur kerkgebouw en rente op onze geldmiddelen enigszins 
worden gecompenseerd.   
 
Alvast hartelijk dank voor uw bijdrage om zo ook de solidariteit binnen onze 
eigen gemeente te helpen waarborgen.   
 
Met vriendelijke groet,  Wim de Putter  
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Bij het collectedeel diaconale doelen in de maand juni 

Samen in actie tegen corona 

Honderdduizenden besmettingen per dag, overvolle 

ziekenhuizen en overledenen die gewoon op de grond blijven liggen…  

De acute noodsituatie in India laat de verwoestende gevolgen van corona zien. 
Om te voorkomen dat de ramp zich in deze mate uitbreidt naar omringende 
landen, maar ook naar Afrika en de rest van de wereld, zijn de samenwerkende 
hulporganisaties (SHO) een landelijke actie gestart.  
Kerk in Actie is één van deze organisaties. 
 

Met de actie, die ‘Samen in actie tegen corona’ heet, biedt SHO medische 

noodhulp aan coronaslachtoffers. Ook wil zij het mogelijk maken dat mensen in 

kwetsbare landen zich zo snel mogelijk kunnen laten vaccineren.  

Tijdens de dienst kijken en luisteren we naar een gedicht van Rikkert Zuiderveld 
waarin indringend in woord en beeld de ongekende ramp wordt weergegeven 
hoe die zich aan de andere kant van de wereld voltrekt… 

Link filmpje: https://vimeo.com/552288551   

 

Met uw bijdrage aan deze collecte steunt u het verlenen van noodhulp door 

Kerk in Actie, om zo samen in actie te komen tegen corona.  

Wij bevelen deze collecte van harte bij u aan! 

De diaconie zal de collecte verdubbelen. 

Uw gift kan ook rechtstreeks overgemaakt worden op  
NL 89 ABNA 0457 457 457  
t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. SHO – ‘Samen in actie tegen corona'. 
 

 

 

 

 

 
 
 
 

https://vimeo.com/552288551
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2021 Opbrengst collectes en giften mei       

         

Datum Locatie Doel 
 
Opbrengst  

 
Opbrengst   Opbrengst   Giften  Doel Via 

       Bonnen   Contant   Totaal        

               

02-mei-21   Kerk en diaconale doelen   €     37,00   €    214,85   €    251,85        

09-mei-21   Kerk en diaconale doelen   €     35,00   €    111,65   €    146,65        

16-mei-21   Kerk en diaconale doelen   €     48,00   €    118,30   €    166,30        

23-mei-21   Kerk en diaconale doelen   €     69,00   €    110,35   €    179,35        

30-mei-21   Kerk en diaconale doelen   €     66,00   €    102,00   €    168,00   €     5,00  Kerk Mw. Anneke versluis 

                  

mei   
overschrijvingen en 
enveloppen    €      65,00   €      65,00        

                  

                  

                  

    Totaal  €   255,00   €    722,15   €    977,15   €     5,00      
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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/

