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Zondagsbrief 

Zondag 18 juli 2021 
Kleur: Groen 

 
Voorganger:   ds. Saskia Ketelaar  
Ouderling van dienst: Ko Dieleman 
Organist:    Connie van Hermon  
Koster:    Patrick de Koning 
Videowall:    Kees en Eric 

 

Het aangekondigde ‘woord van dank’ voor Joke de Putter en de muzikale 
medewerking aan de dienst van vanmorgen kunnen door ziekte helaas niet  
doorgaan. We hopen dit later, tijdens een dienst in augustus,  
plaats te laten vinden. 
 
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. 
 
De bloemen gaan deze zondag met een hartelijke groet namens ons allen  
naar Joke de Putter, Molendreef. 
 

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 25 juli, hoopt om 10.00 uur Jessica Koeman voor te gaan. 
Jessica is een ‘oude’ bekende. Zij heeft op Hoek gewoond en heeft in die tijd  
enthousiast leiding gegeven aan de Kinderkring. Inmiddels heeft ze,  
naast haar werk in de zorg, haar HBO theologiestudie afgerond. 
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 

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

Zing mijn ziel! 
 

Orgelspel 
 
Woord van welkom door de ouderling van dienst  

 
Dienst van de Voorbereiding 

 
De kaars voor de Kinderkring wordt aangestoken 

 

Intochtspsalm: 146: 1 en 3                    (zo mogelijk staande) 
   
Bemoediging en Groet        (daarna gaan allen zitten) 

 
Inleiding op deze dienst 
 
Kyrie gebed 
 
Zingen: ‘Prijs mijn ziel, de Hemelkoning’ 
  Uit: Hervormde bundel, lied 147: 1 en 2 
 

Prijs, mijn ziel, de Hemelkoning, 
 breng uw schatting aan zijn voet, 
 die mij door zijn gunstbetoning 
 heil, vergeving smaken doet! 
 Halleluja, halleluja, 
 prijs de Koning, 't eeuwig goed! 
 
 Prijs Hem, die in bange tijden 
 onze vaad'ren uitkomst gaf! 
 Prijs Hem, die ook ons wil leiden, 
 snel tot hulp en traag tot straf! 
 Halleluja, halleluja, 
 d' eeuwen door tot steun en staf! 
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Dienst van de Schriften 
 
Gebed van de zondag 
Voorganger: Zend uw Geest, Heer, dan komt er weer leven, 

dan maakt Gij uw schepping weer nieuw. 
Heilige Geest, adem die doet leven, 
helper in onze nood, 
trooster voor de bedroefden, 

Allen:  kom en woon in ons. 

Voorganger: Heilige Geest, kracht voor de moedelozen, 
die onze zwakheid wegneemt, 
die ons doet opstaan uit onmacht, 

Allen:  kom en woon in ons. 

Voorganger: Heilige Geest, die onze solidariteit bezielt, 
die de volkeren verenigt, 
die ons doet uitzien naar het Rijk Gods. 

Allen:  kom en woon in ons. 

Voorganger: Heilige Geest, die ons verbindt met Jezus Christus, 
die ons vreugde schenkt om het Evangelie, 
die ons opent voor de grenzeloze liefde van de Vader, 

Allen:  kom en woon in ons. 

Voorganger: Zend uw Geest, Heer, dan komt er weer leven, 
dan maakt Gij uw schepping weer nieuw. 

Allen:  Amen. 

 
Kinderlied: ‘Iedereen is anders’ Marcel Zimmer 
 

Refr.  Iedereen is anders, niemand is als jij 
iedereen is anders, jij bent jou en ik ben mij 
iedereen is anders, dat is nou eenmaal zo 
iedereen is anders, okido! (2x) 

 

Je bent misschien wat eigenzinnig 
alleen jouw manier is goed 
maar je moet goed begrijpen 
dat iemand anders het anders doet! 
want, ... 
 Refr.  
God heeft ieder mens geschapen 
bijzonder en heel speciaal 
met een uniek karakter 
en zo verschillen we allemaal! 

Refr. 
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De kinderen gaan met het licht van de Paaskaars naar de kinderkring  
o.l.v. Corien de Haas  

 
Schriftlezing: Psalm 42: 1 – 12       lectrice: Kobi Heeringa 

 
Zingen:  ‘Prijs de Heer mijn ziel’ 
   Lied 103e – Taizé  

 
Schriftlezing:  Matteüs 22: 35 – 40  
 
Overdenking  

 
Meditatief orgelspel 
 
Tijdens dit orgelspel komen de kinderen terug in de kerk 
 
Luister- en kijklied: ‘Zo zingt mijn ziel’ – ‘Hoe groot zijt Gij’ 
  KERKEN ZINGEN SAMEN | EO & Protestantse Kerk in Nederland  
 

Dienst van en Gebeden 
 
Gebeden: dank- en voorbeden, stilgebed, gezamenlijk ‘Onze Vader’ 
 
Slotlied: ‘Tienduizend redenen’                            (zo mogelijk staande) 
  Opwekking 733 
 

De zon komt op, maakt de morgen wakker 
Mijn dag begint met een lied voor U 
Heer, wat er ook gebeurt en wat mij mag overkomen 
Laat mij nog zingen als de avond valt 

Loof de Heer, o mijn ziel 
O mijn ziel 
Prijs nu zijn heilige Naam 
Met meer passie dan ooit 
O mijn ziel 
Verheerlijk zijn heilige Naam 

Heer, vol geduld toont U ons Uw liefde 
Uw Naam is groot en Uw hart is zacht 
Van al Uw goedheid wil ik blijven zingen 
Tienduizend redenen tot dankbaarheid 

Loof de Heer, o mijn ziel 
O mijn ziel 
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Prijs nu zijn heilige Naam 
Met meer passie dan ooit 
O mijn ziel 
Verheerlijk zijn heilige Naam 

En op die dag, als mijn kracht vermindert 
Mijn adem stokt en mijn einde komt 
Zal toch mijn ziel Uw loflied blijven zingen 
Tienduizend jaar en tot in eeuwigheid 

Loof de Heer, o mijn ziel 
O mijn… 

 
 

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! 
 
 
 
Reuring in de kerk 
Afgelopen woensdag was er weer volop activiteit in de kerk: 18 Kliederkerk-
kinderen gingen aan de slag met de Zeven werken van Barmhartigheid.  
Veel geleerd en veel uitgewerkt! Mooie middag….. 
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Mededelingen 

OPROEP 
Na diverse keren de senioren reis te  hebben uitgesteld, ziet het er nu naar uit 
dat we van 20 t/m 27 mei 2022 toch op reis kunnen.  
Belangstellenden kunnen zich nog aanmelden voor deze reis. 
Omdat Ria en Lidy om persoonlijke redenen niet mee kunnen als reisleiding, 
zijn we DRINGEND op zoek naar 2 nieuwe reisleiders(sters). 
Deze hebben als taak de algehele leiding op zich te nemen, zowel het 
voorbereidende werk als de begeleiding op de vakantieweek. 
 

Bent u iemand die graag organiseert en met senioren optrekt, dan bent u de 
juiste persoon hiervoor. 
 

Voor evt. informatie kunt u bellen naar: Ria Dees, tel 0612413046. 
 
 
Doopjurken door de jaren heen 
Al meerdere keren is er een stukje vermeld over de doopjurkententoonstelling. 
We zijn heel blij met de vele aanmeldingen en mooie verhalen die we inmiddels 
hebben ontvangen.  
De tentoonstelling zal in samenwerking met de Protestantse gemeente 
Philippine – Sas van Gent – Sluiskil worden georganiseerd.  
De opening van de tentoonstelling zal plaatsvinden tijdens de startzondag op  
zondag 12 september. 
Verdere informatie volgt. 
 
 
Bericht vanuit Aardenburg 
‘Er staan weer een serie Baafse Belevingen in de steigers. 
Dit jaar hoop ik u te boeien met een serie uit het Bijbelboek Samuël’ 
 

De andere pijler van de Baafse Beleving is de muzikale. 
Zondag 25 juli staat 1 Samuël 11 centraal en wordt cantor-organist  
Ad van de Wege vergezeld door ….. 
 

Volgende data: 
8 augustus  1 Samuël 15 Foutje bedankt?  
29 augustus 1 Samuël 16 Wie heeft de juiste CV?  
12 september 1 Samuël 17 David stelt zich tegen de reus teweer.  
26 september 1 Samuël 31 Het donkerste uur van koning Saul.  

Of toch niet?  
Ds. Edward van der Kaaij 
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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 

 
 
 
 

van bovenstaande website: Delta verzamelt voor Kerk in Actie! 
 

Kerk in Actie-consulent Menno Hanse bezocht onlangs een 
vergadering van de Zeeuwse ZWO. Hij kreeg de avond tevoren een 
wat ongewone vraag via WhatsApp: of hij met de auto zou komen, 
in verband met postzegels, cartridges en oude mobiele telefoons. 

Het bleek een schitterende aankondiging van de verzamelkracht te 
zijn van de classis Delta, constateerde hij achteraf. Na een ochtend 
waarop hij veel bevlogen ZWO’ers ontmoette, keerde hij huiswaarts 
met een auto vol postzegels, cartridges en oude gsm’s.  
De oogst was – naast mooie ontmoetingen – een volle kar. 
 

Kerken en gemeenteleden zamelen voor Kerk in Actie en de GZB 
(Gereformeerde Zendingsbond) kaarten, postzegels, cartridges,  
oud geld en mobiele telefoons in. Vrijwilligers sorteren de kaarten 
en postzegels en verkopen die. Net als bij de andere spullen komt 
de opbrengst ten goede aan werk dat Kerk in Actie en de GZB 
doen. 
 

,,Delta verzamelt, zoveel is mij wel duidelijk! Heel veel dank daarvoor!’’ Menno Hanse. 

https://www.gelovenindedelta.nl/delta-verzamelt-voor-kerk-in-actie/ 

http://www.pknhoek.nl/
http://www.gelovenindedelta.nl/

