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Zondagsbrief 

Zondag 3 oktober 2021 
Kleur: Groen 

 

Israël Zondag 
 

Voorganger:   ds. Saskia Ketelaar  
Ouderling van dienst: Henk Siersema 
Organist:    Connie van Hermon 
Muzikale medewerking: Joke de Putter en 
     Houtblazerskwartet Tout Air! 
Koster:    Leen Dieleman 
Videowall:    Hendrik Jan Jeddens  
Er is vandaag ook tienerkring 
 

Tijdens deze dienst zal Tamar Hoebé bevestigd worden in het ambt  
van diaken.  
Hiermee is de diaconie weer voltalig en daar zijn we dankbaar voor. 
 

Tevens is er in deze dienst een bijzonder woord van dank voor Joke de Putter.  
Joke is al heel veel jaren verbonden aan onze gemeente als organist.  
Sinds korte tijd is zij niet meer als onze vaste organist te horen, maar is ze  
nog wel beschikbaar voor bijzondere momenten. 

 
Omzien naar elkaar 
Voor zover, bij het maken van deze Zondagsbrief bij de kerkenraad bekend,  
verblijven dhr. de Pooter, Irisstraat en mevr. Machielsen, Azaleastraat  
in het ziekenhuis in Gent. 
 

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 Tamar Hoebé, Molendijk 55.  
Het bloemstuk gaat met dank mee met Joke de Putter. 
 

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 
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Orde van dienst 
 

 
 
 
 
 
 
 
Orgelspel 
 
 
Woord van welkom door de ouderling van dienst  

 
Dienst van de Voorbereiding 

 
De kaarsen voor de Kinderkring en de Tienerkring worden aangestoken 

 

Openingslied: Psalm 121 
   Lied 121: 1 en 2                          (zo mogelijk staande) 
   
Moment van stilte en inkeer 
 
Bemoediging en groet   
 

V: Onze hulp is de naam van de HEER  
G: die hemel en aarde gemaakt heeft,   
V: die trouw is tot in eeuwigheid   
G: en niet loslaat het werk van zijn handen.   
V: Genade zij u en vrede van God, onze Vader,     
     en van Jezus Christus, de Heer.  
G: Amen.         (daarna gaan allen zitten) 

 

Zingen:  vervolg Psalm 121 
   Lied 121: 3 en 4 

 
Inleiding bij deze Israël Zondag 
 
Kinderlied: ‘Shalom Chaverim’ - Marjolein (Belgium’s Got Talent) 

    ‘Vrede, mijn vrienden, tot we elkaar weer ontmoeten’ 

 
De kinderen gaan met het licht van de Paaskaars naar de kinderkring  
o.l.v. Kobi Heeringa. De tieners ontvangen een luisterwijzer. 
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Bevestiging van Tamar Hoebé in het ambt van diaken 
 

Vraag aan de gemeente: 
Gemeente van Hoek, 
nu Tamar tot diaken bevestigd is, 
beloven jullie haar te aanvaarden, 
haar te omringen met jullie medeleven, 
haar te dragen in jullie gebeden 
en met haar mee te werken in de dienst aan onze Heer? 
Wat is daarop uw antwoord? 

Allen: Ja! 
 

Wij bidden haar toe op melodie van Lied 415: 

Zegen haar Algoede, 
neem haar in uw hoede 
en verhef uw aangezicht 
over hen en geef haar licht. 
 
Stort op onze bede, 
in haar hart uw vrede, 
en vervul haar met de kracht 
van uw Geest bij dag en nacht! 

 

Kyriëgebed 
 
Zingen: ‘Stad van goud’    Melodie: Hemelhoog, lied 266   

 
Daar in de heuvels van Judea 
na jarenlange strijd 
daar luiden klokken in de verte 
de stem der eeuwigheid 
Een pad van stenen, haast versleten 
daar trok de tijd voorbij 
Een muur waar mensen staan te bidden 
opdat het vrede zij 
 
Jeruzalem, o stad van goud 
voor eeuwig jong, al ben je oud 
‘k zal jou mijn leven nooit vergeten 
jij bent van mij 
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Jeruzalem, o stad van goud 
voor eeuwig jong, al ben je oud 
in mijn hart heb ik geweten 
eens kom je vrij 
 
De weg naar Jericho ligt open 
door ’n bloeiende woestijn 
Het wonder dat daar eens gebeurde 
zal steeds mijn lichtpunt zijn 
O gouden stad, wil mij vergeven 
mijn lofzang is maar klein 
Jeruzalem je bent mijn leven 
en zal dat altijd zijn 
 
Jeruzalem, o stad van goud 
voor eeuwig jong, al ben je oud 
‘k zal jou mijn leven nooit vergeten 
jij bent van mij 
Jeruzalem, o stad van goud 
voor eeuwig jong, al ben je oud 
in mijn hart heb ik geweten 
eens kom je vrij 

 
Dienst van de Schriften 

 

Gebed bij de opening van het Woord 
 
Schriftlezing uit het Oude Testament: Jesaja 25: 1 – 9     

lector: Ko Dieleman 

 
Zingen: ‘De Heer richt op zijn berg een maaltijd aan’ 
  Lied 762: 1, 2 en 3    

 

Schriftlezing uit het Nieuwe Testament: Matteüs 22: 1 – 10    

      

Houtblazerskwartet Tout Air! -  Bless the Lord 
 

Uitleg en Verkondiging 
 

Muzikale bijdrage van Joke en Adri-Anne 
 

De kinderen komen terug in de kerk 
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Dankwoord aan Joke 
 
Aandacht voor de collecte     

 

Dienst van Gaven en Gebeden  
 

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

Slotlied: ‘Zolang wij ademhalen’ 
  Lied 657: 1 en 3              (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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bij de komende dienst 
 

Zondag 10 oktober hoopt om 10.00 uur ds. Daan Riemens uit Nijkerk  
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 
 
 

https://kerkdienstgemist.nl/stations/1146-PKN-Hoek
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Komende weken 
 

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! 
 
Zaterdag 30 oktober: bijzondere avond met veel (samen)zang waarin er 
aandacht zal zijn voor de periode die achter ons ligt. 
Met medewerking van Christelijk gemengd koor De Lofstem uit Terneuzen.  
 
 

Mededelingen 
 

Geven- en Nemenkast  

Sinds vorige week is de kast in gebruik. U kunt hem 

vinden naast de toren. Natuurlijk kunt u producten 

inleveren op deze eerste zondag van de maand, maar 

nog handiger is wanneer u de artikelen gelijk in de  

kast zet. Dit kan alle dagen van de week.  

Denkt u ook aan persoonlijke verzorgingsproducten 

zoals bv tandpasta en shampoo? 

Dank voor uw bijdrage! 

 

 

Groene doos voor Kerk in Actie 

 

Deze en volgende zondag staat er een groene doos 

op de statafel bij de uitgang van de kerkzaal. Hierin 

kunt u postzegels, kaarten, mobieltjes en cartridges 

kwijt. Al deze spullen gaan naar Kerk in Actie,  

zij ontvangen daarvoor een bijdrage wat gebruikt 

wordt voor onze naasten.. dichtbij én ver weg.   
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Hoeksteen 

Begin november wordt het jaarlijkse kerkblad weer gedrukt.  

Hierin o.a. informatie over wat er in de gemeente gebeurt en persoonlijke 

verhalen van een gemeentelid en een gastvoorganger.  

Heeft u ook iets wat in de Hoeksteen vermeld kan worden? 

Stuur het uiterlijk 15 oktober naar jaapencorelli@planet.nl  

 

Koffie en thee na de dienst 

Na de dienst een kopje koffie of thee met elkaar drinken is op zondagmorgen 

een fijn moment. Wekelijks is er zo een moment om elkaar echt te ontmoeten. 

Op de eerste zondag van de maand wordt dit verzorgd door een groep 

vrijwilligers. Deze groep kan wel wat versterking gebruiken. 

Wilt u of wil jij hieraan meewerken? 

Graag aanmelden bij Karina Wolfert: tel. 06-20049295 of kavl@zeelandnet.nl 

 

 

 

 
 
 

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 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:jaapencorelli@planet.nl
mailto:kavl@zeelandnet.nl
http://www.pknhoek.nl/
http://www.gelovenindedelta.nl/
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2021 Opbrengst collectes en giften september       

          

Datum Locatie Doel 
 

Opbrengst   Opbrengst  
 

Opbrengst     Giften  Doel Via 

       Bonnen   Contant   Totaal          

          

5-sep-20 Kerk kerk en diaconale doelen  €      47,00   €     204,40   €   251,40     € 30,00  kerk Mw. Elly Tollenaar 

12-sep-21 Kerk kerk en diaconale doelen  €      42,00   €     112,40   €   154,40          

19-sep-21 kerk kerk en diaconale doelen  €      80,00   €     101,87   €   181,87     € 50,00  kerk Mw. Elly Tollenaar 

26-sep-21 Kerk kerk en diaconale doelen  €      49,00   €     161,40   €   210,40     € 10,00  kerk Mw. Ada Dieleman 

                    

september Kerk bank: kerk en diaconale doelen    €       90,00   €     90,00          

                    

                    

                    

                    

                    

                    

    Totaal  €   218,00   €     670,07   €   888,07     € 90,00      
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