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Zondagsbrief 
Zondag 19 juni 2022 

Kleur: Groen 
 

1e Zondag naTrinitatis 
 
 
 

Voorganger:   ds. Saskia Ketelaar 
Ouderling van dienst: Kees Biesheuvel  
Organist:    Connie van Hermon    
Koster:    Finie Herrebout 
Videowall:    Eric de Frel     

 

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. Leen van Hoorn, Narcissenlaan 29. 

Geslaagd! 
Britt Elve, Quinten de Koning en Michiel de Bruijn, gefeliciteerd met het behalen 
van je middelbareschooldiploma! Heel veel succes met je vervolgopleiding, 
maar nu eerst: lekker vakantie. 
 
Ook onze jeugdouderling, Daniëlle Rijksen feliciteren we met de uitslag van 
haar examen. Naast (vrijwilligers) werk en gezin, weer een opleiding gevolgd  
en een diploma gehaald! We wensen je heel veel succes met de volgende  
stap in je carrière. 
 
Welkom! 
Een bijzonder welkom aan de gemeenteleden uit onze buurgemeente,  
de Protestantse gemeente Philippine – Sas van Gent – Sluiskil,  
die vanmorgen de dienst met ons meevieren. 

 

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

Thema: ‘Heel de dag sta Ik met uitgestoken handen’ 
 

Orgelspel 
 
Woord van welkom door de ouderling van dienst  
      

Dienst van de Voorbereiding 

 
De kaars voor de Kinderkring wordt aangestoken 
 
Intochtspsalm: Psalm 139                     (zo mogelijk staande) 

   Lied 139: 1 en 7 

 
Bemoediging en Groet        

 

v:  De EEUWIGE, God, zal met u zijn. 
a:  Ook met u zal Hij zijn. 
v:  Onze hulp is in de naam van God, 
a:  die hemel en aarde gemaakt heeft. 
v:  Zijn trouw duurt eeuwig; 
a:  het werk van zijn handen laat Hij niet los. 
v:  Genade en vrede zij met u, in de naam van de Vader,  
     de Zoon en de Heilige Geest 

Drempelgebed 
 

v:  Eeuwige, onze God, 
     wij die U nooit hebben gezien, – 
a: zie ons hier staan. 
v:  Wij die van U hebben gehoord, – 
a:  hoor Gij ons aan. 
v:  Uw Naam is dat Gij mensen helpt, – 
a:  wees onze hulp, 
v:  en dat Gij alles hebt gemaakt, – 
a:  maak alles nieuw, 
v:  en dat Gij ons bij name kent, – 
a:  leer ons U kennen, 
v:  die Bron van leven wordt genoemd, – 
a:  doe ons weer leven, 
v:  die hebt gezegd: Ik zal er zijn, – 
a:  wees hier aanwezig. 

 amen.       (daarna gaan allen zitten) 
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Inleidende woorden bij deze dienst 
 

Zingen: vervolg Psalm 139 
 Psalm 139:8 
 

Gebed om ontferming en Glorialied 
 

 Zingen: ‘Houd mij in leven’ Lied 368d  (3x) 

 

 Lofprijzing: 
 

 v:  Wij prijzen Gods naam, want sterker dan de dood is zijn liefde,  
a: En verder dan onze nood reikt zijn trouw. 

 

 Zingen: ‘Grote God, wij loven u’ Lied 413 

 
Dienst van de Schriften 

 
Gebed bij de opening van de Schriften 
 
Voor de kinderen ´Monsters in je hoofd´ 
    Tekst: Elly Zuiderveld-Nieman 

Muziek: Elise Mannah 
 

Ben jij wel eens bang, ben jij wel eens bang 
voor oorlog en voor doodgaan en voor brand 
dan zie je het journaal, de vlammen, het kabaal 
en hele enge foto’s in de krant 
 

Dat lijken je monsters in je hoofd, monsters in je hoofd 
waar je heel erg bang van wordt, als je ze gelooft 
hele enge monsters in je hoofd 
 

Ben jij wel eens bang, ben jij wel eens bang 
voor draken en voor spoken in de nacht 
luister wat ik zeg, Ik jaag ze voor je weg 
een grote engel houdt bij jou de wacht 
 

Ik ken de monsters in je hoofd, monsters in je hoofd 
weet je dat ze vluchten, als jij in Mij gelooft 
al die enge monsters in je hoofd 
 

Ik verjaag ze allemaal 
in Mijn Naam gaan ze aan de haal (3x) 
 

Tegenstem: Jezus is de machtigste 
de sterkste en de krachtigste 

 
De kinderen gaan met het licht van de Paaskaars naar de kinderkring  
o.l.v. Corien de Haas 
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Lezing uit de Profeten: Jesaja 65: 1 – 2 
Lezing uit de brieven: Gelaten 3: 23 – 29                 lectrice: Ada Dieleman 

      
Zingen: ‘Hij die gesproken heeft een woord dat gáát’ 
  Lied 362: 1 en 3 
   

Evangelielezing:  Lucas 8: 26 – 39  
 

Zingen:  Psalm 116 
  Lied 116: 1, 2, 3, en 4 
    

Uitleg en Verkondiging  
 

Meditatief orgelspel 
 

Zingen: ‘Grote God die mij bevrijdt’ 

  Uit: Hemelhoog, lied 15, tekst Marcel Zimmer 

  Melodie: ‘Wat de toekomst brengen moge’ lied 913 
 

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

 
Lang bleef ik de Heer verwachten  
tot Hij zich voorover boog 
Want Hij had mijn roep gehoord en 
trok mij uit de put omhoog 
gaf mij uitzicht op de toekomst  
zette mij op vaste grond  
leerde mij om weer te zingen 
gaf een nieuw lied in mijn mond  

 
Wanneer zorgen mij omringen  
en ik zie geen uitweg meer 
wilt U mij dan uitkomst brengen 
kom mij snel te hulp, o Heer 
Geef mij uitzicht op de toekomst  
zet mij weer op vaste grond 
leer mij om te blijven zingen 
geef een nieuw lied in mijn mond 

 
Ik zal van uw liefde spreken 
en van uw rechtvaardigheid 
Nooit zal ik uw trouw verzwijgen 
Grote God die mij bevrijdt 
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Geloofsbelijdenis                              (zo mogelijk staande)  

 
V:  Wij geloven in God de Schepper,  

hoog verheven maar ook heel nabij als licht in het duister, 
G:  Die deze wereld in stand houdt 
 en trouw is aan het werk van zijn handen. 
V:  Wij geloven in God die gewone mensen bemint, 

zoals een Vader zijn kind. 
G:  Wij geloven in God die iedereen kent 
 En noemt bij zijn naam, zoals een moeder haar kind. 
V:  Wij geloven in Jezus Christus, die ons zijn hand reikt 

van vergeving en bevrijding, 
die ons leven deelt van dag tot dag,  

G:  Die ons door de dood heen 
zal leiden naar een toekomst van licht. 

V:  Wij geloven in God, 
die alle mensen trouw blijft,  

G:  en die vraagt om voor elkaar 
 zo trouw te zijn als Hij. 
 Amen. 

 

Dienst van Gaven en Gebeden 

 
Aandacht voor de collecte – Wereld Vluchtelingendag 

 

Iedereen heeft het recht om veiligheid te zoeken 

 
Gebeden    Dankgebed, Voorbeden, Stilgebed,  

aansluitend gezamenlijk ‘Onze Vader’ 
 
Slotlied:  ‘Zolang wij ademhalen’ 
   Lied 657: 1 en 3              (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:     
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Bij de komende dienst 
Zondag 19 juni, de dienst op deze zondag zal om 10.00 uur geleid worden 
door de ouderlingen Ada Dieleman en Elly Tollenaar. 
De collecte na afloop van de dienst is bestemd:  
50% Kerk en pastoraat  
50% Diaconaal doel:      
 

 
 

Tearfund helpt mensen zelf op te staan uit armoede en onrecht 

 
 
 
Komende weken: 
Dinsdag 21 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! 

 
Zaterdag 25 juni: Zomerzangavond, aanvang 19.30 uur 

   

We zingen uit verschillende liedbundels:  
Liedboek, Johan de Heer, Sela en Opwekking.   
Organist Akko de Feijter zal de samenzang begeleiden en 
Connie van Hermon zal muziek op de piano laten klinken.  
 

Na afloop is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten en nog wat te 
drinken. De kerk is om 19.00 uur open. Van harte welkom! 

 
 

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  
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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 werd op 23 mei 1962 geboren in Oost-
Souburg.  
 

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. 

 
 
Baafse Beleving – zondag 26 juni 

‘Baafse Beleving’, waar woord en toon elkaar ontmoeten.  
 

De oudste kerk van Zeeland staat in Zeeuws-Vlaanderen, en gonst het hele jaar 
van de culturele activiteiten: Cantate concerten, Matthäuspassion, 
Internationale Bach-orgelmatinees e.a.  
Natuurlijk vinden er ook de reguliere kerkdiensten plaats van de eigen 
Protestantse gemeente.  
Op zondag 26 juni is er weer een Baafse Beleving in de Sint Baafskerk, waarin 
muziek te beluisteren valt van niemand anders dan van muzikale grootmeester 
Johann. Seb. Bach.  
De bekende Belgische sopraan Cristel De Meulder uit Antwerpen vertolkt aria’s 
uit verschillende Bachcantates en natuurlijk mag het beroemde ‘Bist Du Bei Mir’ 
en de wonderschone aria ‘Schlummert ein’ niet ontbreken.  
Organist Ad van de Wege draagt zoals vanouds zorg voor de muzikale 
begeleiding. Ds. Edward van der Kaaij heeft een boeiende en verrassend 
overweging over ‘een omgekeerde schepping’. 
 

Omdat ds. Edward van der Kaaij als dienstdoend predikant per 25 september  
in een Baafse Beleving de lier aan de wilgen hangt, is dit voor hem de één na 
laatste keer. 
 

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/
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