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Zondagsbrief 
Zondag 12 juni 2022 

Kleur: Rood 
 

Zondag Trinitatis 
 
 
 
 

Voorganger:   Mw. Jessica Koeman, Krimpen a/d Lek 
Ouderling van dienst: Wim de Putter  
Organist:    Akko de Feijter    
Koster:    Patrick de Koning 
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 dhr. Klaassen, Bovenweg 59 in Sluiskil. 

 
Zondag 19 juni, 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 doel:  UNHCR Wereld Vluchtelingendag    
 

 

 
 

 
 
 

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 
 
Intochtspsalm: Psalm 8                     (zo mogelijk staande) 

   Lied 8: 1 en 3 

 
Bemoediging en Groet       (daarna gaan allen zitten) 
 

Zingen:  vervolg Psalm 8 
 Lied 8: 4 en 6 

 
Inleidende woorden bij deze dienst 
 
Kyriëgebed 
 
Glorialied:  ´Ere zij aan God de Vader’ 
   Lied 705: 1 en 4 
 

Dienst van de Schriften 
 
Gebed voor de Zondag 
 
Voor de kinderen ´Ik wens je´ 
    Elly & Rikkert 
 
De kinderen gaan met het licht van de Paaskaars naar de kinderkring  
o.l.v. Dagmar Elve 
 
Lezing uit het Oude Testament:  1 Koningen 8: 10 - 14         

     lectrice: Kobi Heeringa 

Zingen: ‘Laat komen, Heer, uw rijk’ 
  Lied 756: 1, 2 en 4 
   

Lezing uit het Nieuwe Testament: 1 Korintiërs 6: 12 – 20   
 

Zingen:  ‘Laat komen, Heer, uw rijk’ 
  Lied 756: 5 en 6    
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Overdenking  
 

Meditatief orgelspel 
 

Zingen: ‘Vernieuw Gij mij, o eeuwig licht’ 

  Lied 834 
 

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

 

Dienst van Gaven en Gebeden 

 

Aandacht voor de collecte 
 

Luisterlied:  ‘God van leven’ 

   Nederland Zingt, Sela vanuit de Bergkerk in Deventer 

 

Gebeden    Dankgebed, Voorbeden, Stilgebed,  
aansluitend gezamenlijk ‘Onze Vader’ 

 
Slotlied:  ‘Ga met God en Hij zal met je zijn’ 
   Lied 416: 1, 3 en 4              (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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Komende weken: 
Dinsdag 14 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! 

 
 
Hoekse Feesten  
Zaterdag 18 juni, tijdens de Hoekse feesten, 
bakken we weer wafels.  
Kom genieten van een kopje koffie met een 
versgebakken wafel, bij mooi weer kunt u ook 
buiten plaatsnemen.  
In de ontmoetingsruimte van de kerk wordt glas-sierkunst te koop aangeboden 
en ook de dames van de koffie-creatief zijn weer met o.a. hun zelfgemaakte 
kaarten present. Als u geluk heeft kunt u genieten van orgel-of pianospel. 

 
 
 
 

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 zaterdag 25 juni in uw agenda 
noteren voor de eerste zomerzangavond.  
Aanvang 19.30 uur.  
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Mededelingen 
 
Solidariteitskas 2022 
In juni houdt onze gemeente weer de jaarlijkse actie ‘Solidariteitskas’. 
Via de afdracht ‘Solidariteitskas’ houden we de solidariteit tussen gemeenten  
in ere. Gemeenten ondersteunen elkaar op deze manier om krachtig in de 
wereld te kunnen staan. De verplichte afdracht aan de landelijke instantie 
bedraagt € 5,00 per lid. 
 

Vorig jaar heeft u ruimhartig gegeven, vaak meer dan de gebruikelijke € 10,00 
in eerdere jaren.  Na de verplichte afdracht van € 1.000,00 bleef er voor onze 
eigen gemeente € 2.000,00 euro over.   
 
We hopen ook dit jaar weer op uw bijdrage.   
Alvast hartelijk dank. 
Groet, namens de kerkrentmeesters, Wim  
 
 
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 
 
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! 
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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 

 
 
 
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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ZAAMSLAG BLIJ MET KOMST DS WIL KALJOUW 
De Protestantse gemeente Zaamslag heeft met blijdschap vernomen dat ds. Wil 
Kaljouw uit Nijverdal het beroep heeft aangenomen dat zij op hem had 
uitgebracht.  
Ds. Kaljouw volgt in Zaamslag ds. Gerard de Lang op, die in januari 2021 met 
emeritaat ging. 

Ds. Wil Kaljouw keert dus terug naar Zeeland, hij werd 
op 23 mei 1962 geboren in Oost-Souburg.  
 
Nadat hij enkele jaren had gewerkt in het 
maatschappelijk en sociaal werk, ging hij theologie 
studeren aan de Rijksuniversiteit van Utrecht.  
In januari 2000 werd zijn eerste gemeente het 
Betuwse dorpje Ingen.  
Sinds 2005 stond de predikant in Nijverdal, eerst als 
hervormd predikant, en later na de fusie in 2011 met 
de Gereformeerde kerk, als predikant van de 
Protestantse Gemeente Nijverdal. 
 
 
 

Wil Kaljouw is gehuwd met Francien. Samen hebben zij drie kinderen en drie 
kleinkinderen. In 2018 was het echtpaar de motor achter de Kleine Kapel 
Noetsele in Nijverdal. Deze Kleine Kapel, gevestigd pal achter de pastorie van 
het echtpaar, biedt ‘ruimte om stil te worden, een verlangen te ontdekken, 
waarin bezoekers zich openstellen voor God’, aldus de website van de kapel.  
 

Op het verlaten recreatieterrein, dat grenst aan de pastorie, werd naast de 
Kleine Kapel het Huis van Vriendschap gerealiseerd, bestaande uit twee 
gastenverblijven.  
Daar kunnen zes jongeren terecht, die op één of andere manier vastlopen in 
hun leven en tijdelijk een woonplek nodig hebben. Ook mensen, die om wat 
voor reden dan ook ‘er even uit moeten’, kunnen op het terrein rust vinden in 
een aantal tiny houses. 
 
“Al deze werkzaamheden, maar vooral toch ook de ervaring als 
gemeentepredikant in haar volle omvang, waren voor ons redenen om ds. 
Kaljouw te beroepen. Wij zijn dankbaar dat hij op ons pad is gekomen en zien 
ernaar uit dat hij als onze nieuwe predikant in onze gemeente aan de slag kan 
gaan”, zegt scriba Piet van Es. 
 
 



8 
 

 

2022 Opbrengst collectes en giften mei       

         

Datum Locatie Doel 
 
Opbrengst  

 
Opbrengst   Opbrengst   Giften  Doel Via 

       Bonnen   Contant   Totaal        

1-mei-22  kerk en SOS Kinderdorpen  €     65,00   €    102,20   €    167,20   €   10,00  kerk mw. N Hoogstraate 

08-mei-22   kerk en SOS Kinderdorpen  €     66,00   €    130,30   €    196,30   €   20,00  kerk hr. Wim de Putter 

15-mei-22   
kerk en Anti Discriminatie 
bureau  €     48,00   €    110,25   €    158,25   €   10,00  kerk mw. Elly Tollenaar 

22-mei-22   kerk en Pax, Vrede wie durft  €     43,00   €    154,75   €    197,75   €   10,00  kerk mw. Elly Tollenaar 

29-mei-22   kerk en Pax, Vrede wie durft  €     46,00   €    121,27   €    167,27   €   20,00  kerk mw. Elly Tollenaar 

             €   10,00  kerk hr. Wim de Putter 

                  

                  

                  

                  

                  

    Totaal  €   268,00   €    618,77   €    886,77   €   80,00      
 

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/

