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Zondagsbrief 
Zondag 26 september 2021 

Kleur: Groen 

 
Voorganger:   ds. Wim Jansen uit Veere  
Ouderling van dienst: Wim de Putter 
Organist:    Akko de Feijter  
Koster:    Finie Herrebout  
Videowall:    Karina Wolfert  

 
Omzien naar elkaar 
Voor zover, bij het maken van deze Zondagsbrief bij de kerkenraad bekend,  
verblijft dhr. Otterloo, Azaleastraat 7 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 en als welkom  
namens ons allen naar mevr. Duininck-de Fouw, k202 Vremdieke. 
 
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 

 

 
 

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! 



2 
 

Orde van dienst 
 

‘Als een mot in een kaarsvlam’ 
 

Orgelspel 
 
Woord van welkom door de ouderling van dienst  

 
Dienst van de Voorbereiding 

 
De kaars voor de Kinderkring wordt aangestoken 

 

Intochtspsalm:  Psalm 42 
    Lied 42: 1                          (zo mogelijk staande) 
   
Bemoediging en groet       

 

Stil gebed          (daarna gaan allen zitten) 

 

Zingen:   Psalm 42 
    Lied 42: 3 

 
Inleiding op de dienst (met beeld): Freek de baardagaam en Sjef de witte kater 
 
Kyriëgebed 
 
Zingen:   Psalm 42: 4 
 

Dienst van de Schriften 
 

Gebed bij de opening van het Woord 
 
Kinderlied: ‘Als je geen liefde hebt voor elkaar’ 
   Nederland Zingt, Young Choral vanuit Hoogeveen 

 
De kinderen gaan met het licht van de Paaskaars naar de kinderkring  
o.l.v. Marinka Mahu 

 
Schriftlezingen:  Hooglied 4: 16 – 5: 1 / Hooglied 8: 6 

1 Johannes 4: 12 – 16 
                              lectrice: Ada Dieleman 

 
Zingen:   ‘Zo vriendelijk en veilig als het licht’ 
    Lied 221: 1 en 2 
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Tekst over Liefde – Gerard Reve     voorganger 

 

Zingen: ‘Spreek Gij het woord’ 

  Lied 221: 3 

 

Overdenking 
 

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

 
Zingen:    ‘Veni sancte Spiritus’  (5x) 

Lied 681 1 en 2 allen, 3 vr, 4 m, 5 allen 

 

Dienst van Gaven en Gebeden  
 

Gebeden: dank- en voorbeden, stilgebed, gezamenlijk ‘Onze Vader’ 
 

Slotlied: ‘Liefde, eenmaal uitgesproken’ 
  Lied 791: 1, 2 en 6 

(zo mogelijk staande) 
 

Heenzending en Zegen 
Aansluitend gezongen ‘Amen’   

 
Orgelspel 
 

Inzameling van de gaven bij de uitgang bestemd:  
50% kerk en pastoraat 
50% diaconale doelen 
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Bij de komende dienst 
 

Zondag 3 oktober hoopt om 10.00 uur ds. Saskia Ketelaar voor te gaan.  
Tijdens deze dienst zal Tamar Hoebé bevestigd worden in het ambt  
van diaken en zal er een bijzonder woord van dank zijn voor Joke de Putter.  
Joke is heel veel jaren verbonden aan onze gemeente als organist.  
Sinds korte tijd is zij niet meer als onze vaste organist tijdens de  
diensten te horen, maar is ze nog wel beschikbaar voor  
bijzondere momenten. 
 
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 
 
 

Mededelingen 
 

Vanuit de kerkenraad 
Tijdens de eredienst van zondag 5 september is Tamar Hoebé aan de 
gemeente voorgesteld. Zij wil graag invulling geven aan het ambt van diaken. 
Tamar woont al heel wat jaren in Hoek (Molendijk 55) en was voorheen diaken 
in de Protestantse gemeente te Axel. 
De kerkenraad is dankbaar dat de vacature van diaken hierdoor ingevuld  
kan worden. 
Het voornemen is om Tamar in de dienst van zondag 3 oktober te bevestigen. 
 

Gegronde bezwaren tegen dit voornemen kunnen t/m zondag  
26 september 2021, schriftelijk en ondertekend ingediend worden  
bij de scriba, Marinka Mahu. 
Adres:  Julianastraat 20, 4542BB Hoek. 

 
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 
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