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Zondagsbrief 
Zondag 5 juni 2022 

Kleur: Rood 
 

Pinksteren 
 
 
 

 
 

Je mag er zijn! 
 
 
Voorganger:   ds. Saskia Ketelaar 
Ouderling van dienst: Ada Dieleman  
Organist / muzikale medewerking:  
  Connie van Hermon en Marinka Mahu    
Koster:    Patrick de Koning 
Videowall:    Hendrik Jan Jeddens     

 

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 
 

Orgelspel 
 
Woord van welkom door de ouderling van dienst  
      

Dienst van de Voorbereiding 

 
De kaars voor de Kinderkring wordt aangestoken 
 
Intochtslied: ‘Kom laat ons deze dag’                  (zo mogelijk staande) 

   Lied 672: 1 en 2 

 
Bemoediging en Groet        

V. Onze hulp is in de naam van de Heer  
G.  Die hemel en aarde gemaakt heeft  
V. De vrede van de Heer zij met u allen 
G. Zijn vrede ook met u  

 

V.  Goede God 
Op deze Pinksterdag gedenken wij, 
dat Uw Geest ruimte heeft gebracht, 
oude grenzen heeft doorbroken, 
om ons te bevrijden, 
zodat wij kunnen leven 
als mensen naar Uw beeld. 
Zie ons aan zoals wij zijn 
en reken ons niet aan wat wij misdeden. 
Raak ons opnieuw met het vuur van Uw Geest, 
deze vreugdevolle dag 
en alle dagen van ons leven. 

G. Amen       (daarna gaan allen zitten) 
 

Inleidende woorden bij deze dienst 
 
Zingen:  ‘Wie ‘s Heren Geest bezielt’ 
 Lied 672: 7 

 
Gebed om ontferming 
 
Glorialied:  ´Kom Schepper, Geest’ 
   Lied 697 
Gezongen door Cantorij van de Oecumenische Geloofsgemeenschap Het Brandpunt 
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Kom Schepper, Geest Jij, die de dag verlicht, ons hart weer warmt. 
Wij loven je om het vuur in onze ziel, 
de passie en de pijn, wij loven je om verlangen dat weerklinkt. 
 

Refrein: Met wind in de haren en zon in de rug ligt 
het land voor ons open. 
Met jou aan mijn zij, met Jou op mijn pad 
geen kwaad zal ik duchten want Jij bent nabij. 

 

Kom Schepper, Geest Jij, die de nacht doorbreekt, het schimmenuur bedwingt. 
Wij loven je om de prilheid van de morgen, 
de eerste stappen van een kind, wij loven je om troost die je schenkt. 
refrein 
 

Kom Schepper, Geest Jij, die mensen aanraakt en winterkou verdrijft. 
Wij loven je om rivieren die stromen, 
een zalm die opspringt,  wij loven je om adem die je brengt. 
refrein  
 

Kom Schepper, Geest Jij, die ons roept te gaan en in beweging zet. 
Wij loven je om de dieren op het veld, een nachtegaal die zingt, 
wij loven je om vrijheid die verbindt. 
refrein 
 

Kom Schepper, Geest Jij, die wonden heelt, kom in ons bestaan. 
Wij loven je om de wind die waait, de trom die klinkt, 
wij loven je om vrede die verstilt. 
refrein 

 

Dienst van de Schriften 
 
Gebed voor de opening van de Schriften met het zingen van lied 680  
‘Kom, Heilige Geest Gij vogel Gods’, verzen 1, 2 en 4  
 
Voor de kinderen ´Vlammetjes´ 
    Tekst en muziek: Jan Visser 
 
De kinderen gaan met het licht van de Paaskaars naar de kinderkring  
o.l.v. Daniëlle Rijksen 
 
Schriftlezingen:   

Oude Testament: Joël 3: 1 – 5 (NBV)         lector: Karel Jeddens 

      (= Joël 2: 28 – 32 NBG) 
 

Nieuwe Testament: Handelingen 2: 1 – 17 en 43 – 47  
 

De lezing uit Handelingen 2 komt vanmorgen vanuit Den Haag.  
Ze wordt gelezen in het Haags, Tamil, Farsi, Pools, Nederlands,  

Mandarijn, Surinaams, Engels, Arabisch en Frans.  
 

Missionair Platform Den Haag 
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Zingen:  ‘In Christus is noch west noch oost’ 
  Lied 969   

 
Uitleg en Verkondiging  
 

Meditatieve muziek 
 

Zingen: ‘Heer, raak mij aan met uw adem’ 

  Lied 695 
 

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

 

Geloofsbelijdenis              (zo mogelijk staande) 
 Geïnspireerd door: Vieren met teksten Wild Goose Resource Group (Iona)  

 

G: Wij geloven in God 

V: die een zwervend volk tot zijn vriend maakte, 

en het riep vanuit de slavernij de vrijheid in, 

en die in Rachab, Tamar Ruth, Batseba,  

in Cyrus en Darius,  

van buitenstaanders ambassadeurs van Gods bedoelingen maakte. 
 

G: Wij geloven in Jezus  

V: die vereerd werd door Perzische wijzen, 

die als vluchteling asiel zocht en vond in Egypte, 

die aan Syriërs de liefde van God verkondigde.  

die Grieken interesseerde voor wat hij zei en deed, 

wiens eerste evangelist een Samaritaanse was,  
 

G: Wij geloven in de Heilige Geest 

V: die met Pinksteren bewees dat de hemel geen lievelingstaal kent, 

die door de doop van de Etiopiër duidelijk maakte 

dat racisme en geloof niet samengaan, 

en die kerken stichtte in oude en nieuwe werelden, 

in al die verschillende culturen. 
 

G:   Wij geloven dat het koninkrijk van God groter   

is dan de kerk 

en dat de liefde van God  

ons begrip te boven gaat.  
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V: Daarom vieren we  

dat Gods wegen niet samenvallen met onze wegen, 

dat God zelf de goede bondgenoten kiest; 

en zelf het recht heeft  

alle menselijke verwachtingen te overstijgen. 
 

G: We zegenen God voor altijd!  

Amen. 

 

Luisteren: ‘Geest van hierboven’ 

  Stef Bos en Jongerenkoor Samen op Weg 

 

Dienst van Gaven en Gebeden 

 
Aandacht voor de collecte 
 
Gebeden    Dankgebed, Voorbeden, Stilgebed,  

aansluitend gezamenlijk ‘Onze Vader’ 
 
Slotlied: ‘Wij leven van de wind’ 
  Lied 687: 1 en 2                (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:    Kerk in Actie 
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Omzien naar elkaar 
 

Voor zover, bij het maken van deze Zondagsbrief bij de kerkenraad  
bekend, is dhr. Leen van Hoorn afgelopen week opgenomen in het  
ziekenhuis in Amsterdam. 
 
We leven mee met allen die ziek zijn en met de mensen om hen heen. 
 
De bloemen  
Het boeket uit de kerkzaal gaat deze zondag met een hartelijke groet namens  
ons allen naar mevrouw  Jenny den Ouden, Irisstraat 56. 

Het liturgisch bloemstuk uit de ontmoetingsruimte gaat met de wens van een 

spoedig herstel naar Henk Siersema, Gladiolenlaan 6. 

 
Zondag 12 juni, hoopt om 10.00 uur mevr. Jessica Koeman  
uit Krimpen aan de Lek voor te gaan. 
De collecte na afloop van de dienst is bestemd:  
50% Kerk en pastoraat  
50% Diaconaal doel:    

Delta voor Indonesië   
 

 
In 1596 voer het eerste schip vanuit Nederland naar Oost-Indië. De Verenigde Oost-Indische 
Compagnie (VOC) stichtte en veroverde vervolgens allerlei handelsplaatsen aan de kusten 
van de Indonesische eilanden. Onze koloniale geschiedenis is niet iets om trots op te zijn. 
Toch zult u als Nederlander in Indonesië veel vriendelijkheid ontmoeten.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



7 
 

Komende weken: 
Dinsdag 7 juni:  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! 

 
Voorbeden 
Voorheen heeft er een Voorbede boek bij de ingang van de kerk gelegen,  
af en toe werd daarvan gebruik gemaakt.  
Hierbij willen we graag onder de aandacht brengen dat het altijd mogelijk is om 
een verzoek in te dienen om te bidden voor mensen of situaties. 
Geef dit voor de dienst, als het kan op een papier(tje) door aan de ouderling 
van dienst of de predikant. 
 

Werkgroep Liturgie & Eredienst 
 
 

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! 

 
Afscheid ds. Johan Harmanny, Gerformeerde Kerk (v) 

Zoals al eerder op de ZB vermeld, heeft ds. Johan Harmanny 
het beroep aangenomen dat de kerkelijke gemeente in Gent op 
hem heeft uitgebracht. 
Onder ander bij het Middaggebed, de Kerstnachtvieringen,  
en de viering van 500-jarig Protestantisme, is er met veel 
plezier met Johan samengewerkt. 
 

De dienst waarin hij afscheid zal nemen is op zondag 19 juni, 
aanvang 10.00 uur, Gereformeerde Kerk (v), Tramstraat. 
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Vanuit Kloosterzande 

 

Stichting De Kerk in Klooster  
Willem de Zwijgerlaan 2 
 

 
 

Zondag 12 juni geeft Koninklijke Harmonie Sint Cecilia 
een concert in de tuin van de Hof te Zande kerk 

Aanvang 14.30 uur 
Toegang gratis 

 

 

 

 

 
 
 

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/

