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Zondagsbrief 

Zondag 5 september 2021 
Kleur: Groen 

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

 
 
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 Willy Brouwer, Gerberalaan 35. 
 

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 
 

 
 

Geven- en nemenkast 

De mand voor het inzamelen van boodschappen voor 

onze dorpsgenoten staat vandaag weer klaar. 
 

Na deze zondag is er hopelijk voldoende verzameld 

om de kast, die 20 september opgehangen wordt, te 

vullen. Vanaf die datum kunt u de boodschappen zelf 

in het kastje zetten. 

 

Dank voor uw betrokkenheid! 
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Orde van dienst 

 

Scheppingszondag 
 

Orgelspel 
 
Woord van welkom door de ouderling van dienst  

 
Dienst van de Voorbereiding 

 
De kaars voor de Kinderkring wordt aangestoken 

 

Aanvangslied: ‘Aan u behoort o Heer, der Heren’ 
De aarde is des Heren 
Lied 978: 1 en 2                                (zo mogelijk staande) 

   
Bemoediging en drempelgebed        
 

Dominee:   Om het jachten en jagen dat onze dagen vult, 
De haast waarmee we snellen van hier naar daar. 

Allen:  God, wij keren ons tot U. 
Dominee:  Om het gebrek aan respect voor het wonder van de natuur, 

de groei, de bloei, het feestelijke leven rondom ons. 
Allen:  God, wij keren ons tot U. 
Dominee:  Om het gemak waarmee we meedraaien 

in een cultuur die draait op nodeloze verspilling  
van energie en materiaal. 

Allen:  God, wij keren ons tot U. 
Dominee:  Barmhartige Vader, 

Schepper van alles wat leeft, 
Wij bidden: vernieuw ons hart, 
en sterk in ons het vertrouwen 
dat ons leven betekenis heeft, 
dat Gij uw schepping nooit los laat. 
Kom onze onmacht te hulp, 
om mee zorg te dragen voor uw schepping, 
Laat ons hoop brengen 
Toekomst mogelijk maken 
Voor allen die u lief zijn.  

Allen:  Amen 
 

(daarna gaan allen zitten) 
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Inleiding op deze dienst 
Kyrie gebed 
 
Glorialied:  ‘Komt laat ons vrolijk zingen’ 
   Uit: Hemelhoog, lied 250c  melodie: Lied 145a  

 
Komt, laat ons vrolijk zingen 
tot God die alles schiep 
De bloemen, vissen, vogels 
uit niets tot leven riep 
met nevels als een sluier 
de groene aarde tooit 
zijn dauw als vreugdeparels 
over de velden strooit 
 
Die heuvels schiep en dalen 
waar Hij de aard’ betrad 
die zon en maan en sterren 
tot licht gaf op ons pad 
Looft Hem dan die de mensen 
tot vreugd’ geschapen heeft 
en die ons onze schulden 
om Jezus’ wil vergeeft 

 
Dienst van de Schriften 

 

Gebed bij de opening van de Schrift 

 
Kinderlied: ‘Ik woon in een cadeau’ uit de Liedjesbijbel’ 

 
De kinderen gaan met het licht van de Paaskaars naar de kinderkring  
o.l.v. Daniëlle Rijksen 

 
Lezing uit het Oude Testament: Job: 38: 1 – 33                 lector: Karel Jeddens 

 
Zingen: ‘God heeft het eerste woord’ 
  Lied 513: 1 en 2  
 
Lezing uit de brieven: 1 Kollossenzen 1: 12 – 20        voorganger 

     

Zingen:  ‘God heeft het eerste woord’  
Lied 513: 3 en 4 
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Uitleg en verkondiging 
 
Meditatief orgelspel 
 
Tijdens dit orgelspel komen de kinderen terug in de kerk 

 
Dienst van Gaven en Gebeden 

 

Moment van gedachtenis 
  waarna een steentje op de Levensboom wordt gelegd 

 
Gebeden: dank- en voorbeden, stilgebed, gezamenlijk ‘Onze Vader’ 
door ds. Saskia Ketelaar en Tamar Hoebé 
 

Slotlied: ‘Heilig, heilig, heilig, hemelhoog verheven’ 
  Lied 985       (zo mogelijk staande) 
 

Heenzending en Zegenbede 
 

Orgelspel 
 

Inzameling van de gaven bij de uitgang bestemd:  
50% kerk en 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.  
 
 
 
 
 
Komende week 
 

Open kerk en Middaggebed  
I.v.m. met een uitvaart is er deze week geen Open kerk en Middaggebed. 
 
Dinsdag 14 september begint het Middaggebed om 13.00 uur. I.v.m. de 
tentoonstelling van doopjurken begint het een kwartiertje eerder. 
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Bij de komende dienst 
 

Zondag 12 september, bij de start van het nieuwe winterwerkseizoen hoopt om 
10.00 uur onze eigen predikant, ds. Saskia Ketelaar voor te gaan. 
De collecte na afloop van de dienst is bestemd: 
50% kerk en pastoraat 
50% diaconale doelen 
 

Alle diensten zijn te volgen via https://kerkdienstgemist.nl/stations/1146-PKN-Hoek 

 

 

Startzondag 2021 
 

Zondag 12 september begint het nieuwe winterwerkseizoen, net als 
voorgaande jaren, met een feestelijke dienst. 
Het thema van de dienst is Een kind mag in het midden staan 
Aansluitend aan de dienst is er natuurlijk koffie en thee en daarna wordt er  
voor een heerlijke lunch gezorgd. 
Rond 13.00 uur, wanneer ook gemeenteleden van de Protestantse gemeente 
Philippine-Sas van Gent-Sluiskil in de kerk zijn, is er een welkom vanuit  
beide gemeenten en zal de opening van de tentoonstelling  
Dopen door de jaren heen plaatsvinden. 
Vervolgens is er alle tijd om de tentoonstelling te bekijken en vragen te stellen. 
Ook is er de mogelijkheid voor belangstellenden voor een rondleiding  
door de kerk. 
De startzondag wordt rond 15.00 uur afgesloten met een Vesper. 
Allen van harte welkom!! 
 
Een intekenlijst voor de lunch ligt bij de uitgang van de kerkzaal. 
Opgeven kan ook via scribaat@pknhoek.nl 
 
Oproep: 
Wie wil er voor na de dienst bij de koffie en thee een cake of  
iets anders lekkers bakken? 
Graag opgeven via onze scriba: Marinka Mahu,  
tel. 0115-441203 / e-mail scribaat@pknhoek.nl  
 
 
 
 

 

 

 

 

https://kerkdienstgemist.nl/stations/1146-PKN-Hoek
mailto:scribaat@pknhoek.nl
mailto:scribaat@pknhoek.nl
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Mededelingen 

 

Dopen door de jaren heen 

Zondag 12 september wordt de tentoonstelling 

geopend, aansluitend is deze elke middag  

tussen 13.30 uur en 16.00 uur te bezoeken. 

We zijn heel blij dat er zo veel mensen positief hebben gereageerd  

en een doopjurk of foto’s willen delen. 

We hopen veel belangstellenden te kunnen verwelkomen! 
 

Namens de organisatie: 

Prot. gem. Hoek en Prot. gem. Philippine – Sas van Gent – Sluiskil, 

Corry Siersema, Addie de Bree, Tamar Hoebé, Mieke Verplanke en Cor-Elli de Bruijn 

 

 

Vanuit de Diaconie 
De collectes in juli, die gehouden zijn met als doel de watersnoodramp,  
zijn aangevuld tot  € 1000,00. 
Dit bedrag is overgemaakt aan de Protestantse gemeente Maas-Heuvelland  
te Maastricht. 
 
De collecte in augustus, bestemd voor Haïti i.v.m de aardbeving, is door de 
diaconie aangevuld tot € 500,00. 
 
 
 
  



7 
 

Vanuit de kerkenraad 

Het volgende bericht is op zondag 22 augustus door de voorzitter,  

dhr. Henk Siersema aan de gemeente medegedeeld. 

 

Beste gemeenteleden, 

 

Ruim voor de coronaperiode, spraken we tijdens de gemeentebijeenkomsten 

over de mogelijkheid tot samenwerking met onze buurgemeente.  

Sinds die tijd zijn we als kerkenraad van Hoek in gesprek gebleven met  

onze buren uit Philippine, Sas van Gent, Sluiskil. Beide kerkenraden zijn van 

mening dat de tijd rijp is om met elkaar te gaan samenwerken met het doel  

om in de toekomst één gemeente te worden aan de westzijde van het kanaal.  

Dat voornemen is een hele grote stap in de ontwikkeling van beide gemeentes, 

daarom nemen we die stap ook niet in één keer, maar trekken we een paar jaar 

uit om aan elkaar te wennen en met elkaar op te trekken en vooral met zoveel 

mogelijk gemeenteleden in gesprek te raken. Zo kunnen we ook peilen hoe dit 

proces voor iedereen voelt. Het eerste stapje in die richting is dat we tijdens  

de week van de Startzondag samen de doopjurkenexpositie in de kerk van 

Hoek realiseren. 

Daarna is het van belang dat zowel de gemeenteleden, als de kerkenraden 

voorstellen doen aan de scriba’s om die samenwerking steeds een beetje meer 

vorm te geven. Op die manier wordt het echt iets van ons allemaal.  

Natuurlijk komt er een groep bestaande uit mensen uit beide gemeentes om  

dit proces te sturen en begeleiden. We dagen elkaar als gemeentes uit om  

daar op een positieve wijze onze schouders onder te zetten.  

Samen op een wat grotere schaal gemeente van Christus te zijn.  
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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 
 

 

2021 Opbrengst collectes en giften augustus        

          

Datum Locatie Doel 
 
Opbrengst   Opbrengst  

 
Opbrengst     Giften  Doel Via 

       Bonnen   Contant   Totaal          

1-aug-21 kerk kerk en diaconale doelen  €     55,00   €           81,70   €    136,70     € 20,00  Kerk mw. Ineke Dees 

8-aug-21 kerk kerk en diaconale doelen  €     46,00   €           61,30   €    107,30     € 10,00  kerk mw. Corry Siersema 

15-aug-21 kerk kerk en diaconale doelen  €     29,00   €           49,50   €      78,50    € 20,00  kerk mw. Corry Siersema 

22-aug-21 Kerk kerk en diaconale doelen  €     38,00   €         163,70   €    201,70     € 20,00  kerk mw. Elly Tollenaar 

29-aug-21 kerk kerk en diaconale doelen  €     40,00   €           77,25   €    117,25          

                    

                    

augustus kerk bank: kerk en diaconale doelen    €           50,00   €      50,00     € 20,00  kerk mw. Joke de Putter 

                    

                    

    Totaal  €   208,00   €         483,45   €    691,45     € 90,00      

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

