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Zondagsbrief 
Zondag 29 mei 2022 

Kleur: Wit 
 

Zevende Zondag van Pasen 
 

Voorganger:   ds. Cor de Beun uit Brugge 
Ouderling van dienst: Addie de Bree  
Organist:    Akko de Feijter     
Koster:    Leen Dieleman 
Videowall:    Finie Herrebout     

 

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

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 mevrouw A. de Ridder-van Akker, Vremdieke kamer 205 

Zondag 5 juni, Pinsteren hoopt om 10.00 uur ds. Saskia Ketelaar 
voor te gaan. 
De collecte na afloop van de dienst is bestemd:  
50% Kerk en pastoraat  
50% Diaconaal doelen:  Kerk in Actie – Delta voor Indonesië   
 

De Delta & Indonesië: wat hebben ze met elkaar? 
De meest opvallende overeenkomst die de inwoners van de Delta met Indonesiërs hebben, 

is dat ze beide eilandbewoners zijn!  
Hoewel Indonesië uit heel wat meer eilanden bestaat dan de Delta (maar liefst 17.508!) 

weten beiden wat het is om tussen het water te wonen en soms ook de strijd ermee aan te 
moeten gaan. Beiden bekend met visserij en vruchtbare landbouwgronden. 

 

 
 
 
 

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

Orgelspel 
 
Woord van welkom door de ouderling van dienst  
      

Dienst van de Voorbereiding 

 
De kaars voor de Kinderkring wordt aangestoken 
 
Psalm van de Zondag: Psalm 27 vers 1 en 4                 (zo mogelijk staande) 

     Lied 27 vers 1 en 4 

 
Bemoediging en Groet       (daarna gaan allen zitten) 

 
Inleiding op de dienst 
 
Kyriegebed 
 
Zingen: ´Is God de Heer maar voor mij´ 
   Lied 902 vers 1, 5 en 6 
  

  

Dienst van de Schriften 
 
Gebed voor de opening van het Woord 
 
Met de kinderen ´Handen heb je om te geven´ 
    Evangelische liedbundel lied 398  

https://www.youtube.com/watch?v=qaeThQFGVWM 

 
De kinderen gaan met het licht van de Paaskaars naar de kinderkring  
o.l.v. Kobi Heeringa 
 
Schriftlezing : Johannes 14 : 15 - 21        lector: Ko Dieleman 

 
Zingen: ‘Al heeft Hij ons verlaten’  
  Lied 663  organist speelt 1x voor   

 
Evangelielezing: Johannes 15 : 26 – 16 : 4    
 
Zingen:  ‘Rechter in het licht verheven’ 
  Lied 1008   

 

https://www.youtube.com/watch?v=qaeThQFGVWM
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Uitleg en Verkondiging  
 

Meditatief orgelspel 
 

Zingen: ‘Wij loven U, o God, belijden U als Heer’ 

  Lied 412 vers 1 

 

Kinderen komen tijdens het voorspel van dit lied terug in de dienst 

 

 

Dienst van Gaven en Gebeden 

 
Moment van gedachtenis 
   Aansluitend wordt er een steentje in de Levensboom gelegd 

 
Gebeden    Dankgebed, Voorbeden, Stilgebed,  

aansluitend gezamenlijk ‘Onze Vader’ 
 
Slotlied: ‘Geest van hierboven’ 
  Lied 675 vers 1  (zo mogelijk staande) 
   

Heenzending en Zegen 
beantwoord met gezongen ‘Amen’ (lied 431c)   

 
Orgelspel 
 

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

PAX werkt als Nederlandse vredesorganisatie aan vrede in (post) conflictgebieden.  
We werken samen met vredesactivisten in conflictgebieden en proberen bruggen te slaan 

tussen rivaliserende groepen. We vragen in Nederland en internationaal politieke en publieke 
aandacht voor conflictsituaties in de wereld. 

 
 
Komende weken: 
Dinsdag 19 mei:  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. 
U en jij: van harte welkom! 
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Nederlandse les: sinds vorige week wordt er op dinsdag in de kerk 
Nederlandse les gegeven aan mensen die vanuit Oekraïne in Hoek verblijven. 
 
Vraag naar fietsen voor vluchtelingen 
Heeft u nog een damesfiets of een kinderfiets die niet meer gebruikt wordt, 
maar wel in goede staat is? Laat het a.u.b. even weten, dan kan een ander er 
nog veel plezier van hebben. Doorgeven kan via tel. 06-13291968 
 
Eethoek voor alleenstaanden 
Op dinsdag 31 mei is er weer een avond van gezellig samenzijn waarin maaltijd 
en ontmoeting centraal staan. De kosten bedragen € 8,00 per persoon.  

De maaltijd begint om 18.00 uur, u bent van harte welkom vanaf 17.30 uur  
in de ontmoetingsruimte van de kerk aan de Langestraat.  
Graag aanmelden uiterlijk maandag 30 mei. Bij Catrien Mol (0115-441397).  

 

Samenwerkende Diaconieën van Protestantse gemeente en Gereformeerde Kerk (v) 
 

Zomerzangavond zaterdag 25 juni 
Op de vraag `welk lied zingt u het liefst?’ zijn vele antwoorden gekomen! 
Genoeg om meer dan 1 avond mee te vullen. U kunt alvast zaterdag 25 juni in 
uw agenda noteren voor de eerste zomerzangavond. Aanvang 19.30 uur. 
Nadere informatie volgt.  
 
Hulp gevraagd! 
Eens per week loopt een pastoraal ouderling een rondje met een gemeentelid 
die in een rolstoel zit. Momenteel is dat eens per 3 weken een uurtje, maar het 
zou fijn zijn als nog iemand deze taak op zich wil nemen.  
Als u hiervoor interesse heeft, kunt u contact opnemen met een van de 
ouderlingen Henk Siersema, Addie de Bree of Ada Dieleman. 
We hopen op uw hulp! 
 

Site 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/

