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Zondagsbrief 

Zondag 4 juli 2021 
Kleur: Groen 

 
 

Voorganger:   ds. Saskia Ketelaar 
Ouderling van dienst: Daniëlle Rijksen 
Organist:    Connie van Hermon  
Koster en Videowall:  Finie Herrebout  

 

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.  
 

We leven mee met allen die ziek zijn en met de mensen om hen heen. 
 
Feestelijk bericht 
Op donderdag 8 juli a.s. hopen Johan en Bep Machielsen-Zegers  
hun 55-jarig huwelijk te vieren. 
Zij wonen Azaleastraat 8, 4542 BR  Hoek. 
 
De bloemen uit de kerk gaan deze zondag met een hartelijke groet namens 
ons allen naar David en Corrie de Putter, Clivialaan. 
 

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 11 juli, hoopt om 10.00 uur ds. Cor de Beun voor gaan. 
De collecte na afloop van de dienst is bestemd:  
50% voor Kerk en pastoraat en  
50% voor Diaconale doelen 

 
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 
 

De stem van een zachte stilte 
 

Orgelspel 
 
Woord van welkom door de ouderling van dienst  

 
Dienst van de Voorbereiding 

 
De kaars voor de Kinderkring en de Tienerkring worden aangestoken 

 

Intochtspsalm: Psalm 62: 1 en 4            (zo mogelijk staande) 
   
Bemoediging en Groet        (daarna gaan allen zitten) 

 
Inleiding op deze dienst 
 
Kyriegebed 
 
Zingen:  ‘Er is een stilte die kan zingen’ 
   melodie Psalm 65 
 

Er is een stilte die kan zingen, 
een zwijgen dat vervoert, 
maar nu de lofzang weer mag klinken 
zijn wij verrukt, ontroerd. 
O God, u loven is ons leven, 
u prijzen zij aan zij - 
welke gevaren ons omgeven, 
u was en blijft nabij. 

 
Moest Jona in een vis verblijven, 
zijn bidden werd verhoord; 
moest Zacharias maanden zwijgen, 
zijn lofzang klinkt nog voort. 
Ook onze samenzang verstilde, 
een leegte daalde in - 
dit lied wil ons opnieuw verbinden, 
bezingt een nieuw begin. 
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Laten wij opstaan en God danken 
dat hij ons heeft behoed, 
hem loven om het licht, de klanken 
waarmee hij ons begroet. 
De tijd van afstand is vergleden, 
het leven neemt een keer. 
Wij wensen hier elkaar de vrede 
van Christus onze Heer. 
 
Tekstdichter Martin de Geus en componist Dirk Zwart schreven  
een 'Loflied op de samenzang' voor wanneer de samenzang in de kerk  
hernomen mag worden. 

 
Dienst van de Schriften 

 
Kinderlied: ‘God is een kunstenaar’ 
   Opwekking voor Kids, 301 

 
Refr.:  God is een kunstenaar, een grote kunstenaar, 

want wat Hij maakte is zo wow-wow-wow-wow wonderbaar. 
God is een kunstenaar, een grote kunstenaar, 
want wat Hij maakte is zo wow, zo wonderbaar. 

 

God maakte wilde golven in de oceaan. 
Hij bedacht ook alle sterren die aan de hemel staan. 
Hij maakte sterke dieren, zoals de olifant, 
en ook de grote bergen maakte Hij briljant. 
 

Refr. 
 

God maakte hoge bomen in het junglebos. 
Hij bedacht ook alle vruchten zoals druiven aan een tros. 
Hij maakte mooie bloemen, zoals een madelief, 
en ook de kleine mieren. Wat supercreatief! 
 

Refr. 
 

God maakte ook jou en Hij maakte ook mij 
en kijk eens hoe megamooi wij zijn, allebei! 

 
De kinderen gaan met het licht van de Paaskaars naar de kinderkring  
o.l.v. Adri-Anne Biesheuvel  

 
Schriftlezing:   1 Koningen 19: 3 – 15                 lector: Karel Jeddens 

 
Zingen:  ‘Niet als een storm, als een vloed’  Lied 321: 1, 3 en 7  

 
Schriftlezing: Matteüs 25: 31 – 46  
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Overdenking  

 
Meditatief orgelspel 
 
Tijdens dit orgelspel komen de kinderen terug in de kerk 
 
Luisterlied: ‘Stilte’ - Khitara 
   Nederland Zingt 
 
In het midden van de nacht, Heer, fluister ik Uw Naam heel zacht. 
Want U neemt mij aan zoals ik ben; U kent mij zoals niemand kent. 
Ik ben bang, Heer, want de nacht is kil en koud, zo benauwd,  
ik hoor alleen maar stilte. 
  
De mensen gaan gewoon maar door, er is niemand die mij hoort, 
niemand die mij verwarmen kan.  
Heer, wat duurt de nacht ontzettend lang,  
want ik zie geen ster aan de donkere hemel staan en zelfs geen maan, 
ik hoor alleen maar stilte. 
  
Maar in de stilte zegt U mij: "Mijn lieve kind, Ik ben dichtbij. 
In de stilte zal ‘k bij je zijn, met je delen in je angst en pijn. 
Door te zwijgen zal je horen wat Ik wil. 
Wees daarom stil; Ik spreek tot jou in stilte." 
  
Dank U Heer dat ik nu weet: dat U nimmer mij vergeet, 
dat door zwijgen ik spreken kan, dat door luist'ren ik horen kan, 
dat de stilte waardevol kan zijn. 
U vult mij met Uw Woord in stilte. 
  
Is de nacht dan nu voorbij? Nam U mijn angst weg van mij? 
Ja de stilte is anders stil, de nacht is koud maar niet meer kil. 
En ik weet nu dat hier in de stilte, Gods woorden juist aanwezig zijn. 
U spreekt tot mij, dank U voor de stilte. 

   
Dienst van en Gebeden 

 
Moment van gedachtenis 
  aansluitend wordt er een steentje op de Levensboom gelegd. 
 

 
Gebeden: dank- en voorbeden, stilgebed, gezamenlijk ‘Onze Vader’ 
 
De diaconie aan het woord 
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Slotlied: ‘Vervuld van uw zegen’                  (zo mogelijk staande) 
Lied 425 

 
Heenzending en Zegen 

met aansluitend drie maal gezongen ‘Amen’ 
 

Orgelspel 
 
Inzameling van de gaven bij de uitgang:  

50% Kerk & Pastoraat 
50% Diaconale doelen  

 
 
 

Na de dienst bent u van harte welkom voor koffie, thee of fris.  
Zoveel mogelijk buiten en met alle nodige  

veilige maatregelen van afstand.  
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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 

Oproep voor de schoonmaak van de kerk 
We zoeken aanvulling bij het schoonmaakteam van de kerk. 
Dit voor 2 uur per week. 
Voor informatie kan je terecht bij:  

Mw. Catrien Mol 
Tel 06-51039310 
Email: adriejmol@zeelandnet.nl 

 

De kerkrentmeesters 
 
 
Huwelijksaankondiging 
Op vrijdag 16 juli 2021 hopen Anica Mol en Gerjon Overbeeke in het huwelijk  
te treden in het Industrieel Museum in Sas van Gent.  
Aansluitend hopen zij, hier in de kerk Gods zegen te vragen over hun huwelijk. 
De dienst begint om14.45 uur. 
We wensen Anica en Gerjon een bijzonder mooie dag toe en alle goeds  
op hun verdere levensweg. 
 
 
  

mailto:adriejmol@zeelandnet.nl
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SAVE DE DATE: 27 NOVEMBER DELTA INSPIRATIEDAG! 
 

WEMELDINGE – Elkaar inspireren, informeren en ontmoeten.  

Dat is de insteek van de tweede Delta Inspiratiedag, die op zaterdag  
27 november 2021 in Middelharnis wordt gehouden voor ambts- en taakdragers 
en belangstellende gemeenteleden uit de Classis Delta.  
De Inspiratiedag belooft samen zingen, geloof en kerk-zijn beleven en vooral 
inspiratie tot toekomstgericht kerk-zijn. Doel is kerkenraden en gemeenteleden 
te inspireren en bemoedigen om met geloof en visie na te denken over de 
toekomst van hun gemeente (kerk). 
 

 
Drukte tijdens de eerste 
Deltadag in Goes in 2018. 
 

 

 

In 2018 hield de toen kersverse classis Delta een eerste ontmoetingsdag in 
Goes, die werd bezocht door 150 mensen uit – toen nog – vooral het Zeeuwse 
deel van de Delta. Omdat de dag zo goed aansloeg, zou in 2020 opnieuw een 
ontmoetingsdag worden gehouden. Dat plan werd echter gedwarsboomd door 
corona. Nu de versoepelingen inmiddels weer dergelijke bijeenkomsten 
toestaan, wordt gestreefd naar een Deltadag in de Emmaüskerk en het 
naastgelegen Mauritscollege in Middelharnis.  
Als onverhoopt corona (en bijgevolg beperkende maatregelen) weer roet in het 
eten gooit, worden alternatieven aangeboden. 

 
BUSVERVOER 
Omdat Middelharnis relatief ver weg ligt voor belangstellenden uit het zuiden 
van de classis Delta, zal de classis busvervoer regelen. Daarover volgt later 
nadere informatie, evenals verdere praktische en inhoudelijke informatie.  
Maar reserveer de datum alvast op de kalender en in uw agenda! 
 

 
 



8 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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/

