
1 
 

 

 
 
 

 
Zondagsbrief 

Zondag 10 oktober 2021 
Kleur: Groen 

 
Voorganger:   ds. Daan Riemens  
Ouderling van dienst: Ada Dieleman 
Organist:    Teo van Cadsand 
Koster:    Patrick de Koning 
Videowall:    Eric  

 
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 dhr. Otterloo, Azaleastraat 7 en naar ds. Daan Riemens. 
Vorige week mochten hij en zijn vrouw, Ada vieren dat hij 40 jaar predikant is.  
Geboren en getogen in Hoek en bevestigd als predikant op zondag  
27 september 1981 in Zoutkamp. 
 

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 17 oktober hoopt om 10.00 uur ds. Huub Smeets uit Terneuzen  
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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Orde van dienst 
 

Thema: Het getal 40 
 
Orgelspel 
 
Woord van welkom door de ouderling van dienst  

 
Dienst van de Voorbereiding 

 
De kaars voor de Kinderkring wordt aangestoken 

 

Openingslied: ‘Prijs de HEER met blijde galmen’ 
   naar Psalm 146 
   Evangelische Liedbundel, lied 37: 1, 4 en 8                 

(zo mogelijk staande) 
Prijs de Heer met blijde galmen, 
gij, mijn ziel, hebt rijke stof. 
′k Zal zo lang ik leef, mijn psalmen 
vrolijk wijden aan zijn lof. 
'k Zal zolang ik ′t licht geniet, 
Hem verhogen in mijn lied! 
Hem verhogen in mijn lied! 
 
′t Is de Heer, wiens alvermogen, 
′t groot heelal heeft voortgebracht. 
die, genadig, uit de hoge, 
ziet, wie op zijn bijstand wacht, 
en aan elk, die Hem verbeidt, 
trouwe houdt in eeuwigheid. 
trouwe houdt in eeuwigheid. 
 
′t Is de Heer van alle Heren, 
Sions God, geducht in macht, 
die voor eeuwig zal regeren, 
van geslachte tot geslacht. 
Sion, zingt uw God ter eer, 
prijs zijn grootheid, loof de Heer! 
prijs zijn grootheid, loof de Heer! 

 
Stil gebed – Votum en Groet     (daarna gaan allen zitten) 
 
Drempelgebed          
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Zingen:  ‘Ere zij aan God, de Vader’ 
   Lied 705: 1, 2 en 3 

 
Woorden ten leven 
 

Dienst van de Schriften 
 

Verkondiging – liederen – Bijbellezingen  
 
De volgende liederen worden beluisterd of gezongen: 

 
Kinder-luister-lied: ‘Veertig jaren lopen door het hete zand 

Lied 541  - vanuit de Grote Kerk in Apeldoorn 

 
De kinderen gaan met het licht van de Paaskaars naar de kinderkring  
o.l.v. Corien de Haas 
 
Zingen: ‘Ga met God en Hij zal met je zijn’ 
  Lied 416: 1 en 2 

 
Zingen: ‘’k Heb geloofd en daarom zing ik’ 
  Evangelische Liedbundel, lied 275: 1 en 4 
 

'k Heb geloofd en daarom zing ik, 
 daarom zing ik van genâ, 
 van ontferming en verlossing 
 door het bloed van Golgotha. 
 Daarom zing ik U, die stervend 
 alles, alles hebt volbracht, 
 Lam Gods, dat de zonde wegneemt, 
 Lam van God, voor ons geslacht! 
 
 Ja, 'k geloof, en daarom zing ik, 
 daarom zing ik U ter eer, 
 's werelds Heiland, Hogepriester, 
 aller heren Opperheer! 
 Zoon van God en Zoon des mensen, 
 o, kom spoedig in Uw kracht, 
 op des hemels wolken weder! 
 Kom, Heer Jezus, kom! Ik wacht. 
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Zingen: ‘Zegen mij op de weg, die ik moet gaan’ 
  Opwekking, lied 710 
 

Zegen mij op de weg die ik moet gaan. 
Zegen mij op de plek waar ik zal staan. 
Zegen mij in alles, wat U van mij verlangt. 
O God, zegen mij alle dagen lang! 
 

Vader, maak mij tot een zegen; 
ga mij niet voorbij. 
Regen op mij met uw Geest, Heer, 
Jezus, kom tot mij 
als de Bron van leven, 
die ontspringt, diep in mij. 
Breng een stroom van zegen, 
waarin U zelf steeds mooier wordt voor mij. 
 

Zegen ons waar we in geloof voor leven. 
Zegen ons waar we hoop en liefde geven. 
Zegen om de ander tot zegen te zijn. 
O God, zegen ons tot in eeuwigheid! 
 

Vader, maak ons tot een zegen; 
hier in de woestijn. 
Wachtend op uw milde regen, 
om zelf een bron te zijn. 
Met een hart vol vrede, 
zijn wij zegenend nabij. 
Van uw liefde delend, 
waarin wij zelf tot bron van zegen zijn. 

 
Meditatief orgelspel 
 

De kinderen komen terug in de kerk 
 

Dienst van Gaven en Gebeden  
 

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

Slotlied: ‘Wat de toekomst brengen moge’    (zo mogelijk staande) 

  Lied 913: 1 en 2a/3b  op melodie: ‘The Rose’ – Bette Midler       
   

Wat de toekomst brengen moge,  
mij geleidt des Heren hand, 
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moedig sla ik dus de ogen, 
naar het onbekende land. 
Leer mij volgen zonder vragen, 
Vader wat Gij doet is goed. 
Leer mij slechts het heden dragen, 
met een rustig, kalme moed. 
 
Heer ik wil Uw liefde loven, 
al begrijpt mijn ziel U niet. 
Zalig Hij die durft geloven, 
ook wanneer het oog niet ziet. 
Wil mij als een kind behand'len, 
dat alleen den weg niet vindt: 
neem mijn hand in Uwe handen 
en geleid mij als een kind. 

 

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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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.  
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  

De kast is in gebruik! U kunt hem vinden naast de 

toren. Natuurlijk kunt u producten inleveren op de 

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 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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De 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:jaapencorelli@planet.nl
mailto:kavl@zeelandnet.nl
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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 

 

 

 

 

 

 
 

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

