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Zondagsbrief 
Zondag 23 oktober 2022 

Kleur: groen 
 

Dienst van Schrift en Tafel 
 

Micha-zondag 
Schreeuw om gerechtigheid 

 

Voorganger:   ds. Saskia Ketelaar 
Ouderling van dienst: Corry Siersema  
Organist:     Teo van Cadsand 
Koster:    Patrick de Koning  
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 op dit moment niemand 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 Mattie de Schepper, Willemstraat 15. 
 
Bij de komende dienst: 
Zondag 30 oktober, hoopt om 10.00 uur Margreet Lucasse uit Axel 
voor te gaan. 
 
De collecte na de dienst is bestemd: 
50% Kerk en pastoraat  
50% Diaconaal doel: 
 SchuldHulpMaatje Terneuzen 

 

 
 
 

Samen lukt ’t 

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 84                                   (zo mogelijk staande) 

   Lied 84: 1 

 
Moment van Stilte en Inkeer 
 
Bemoediging en Groet        (daarna gaan allen zitten) 
 
Zingen:  Psalm 84: 2 
 Lied 84: 2 

 
Inleiding 
 
Gebed om ontferming 
 
Glorialied:  ‘Bron van licht en leven’  

Hemelhoog, lied 570 / Opwekking, lied 180  
 

Bron van licht en leven, 
wij aanbidden U 
Onze God voor eeuwig, 
Heer, wij danken U 
 

Refrein: Laat de zon van Uw gerechtigheid 
opgaan over ons leven 
en wij zien U in Uw heerlijkheid 
Halleluja 

 

U bent onze Vader, 
wij aanbidden U 
U geeft ons genade, 
Heer, wij eren U 
 

Refrein:  Laat de zon van uw gerechtigheid …. 
U bent onze Koning, 
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wij aanbidden U 
U wilt bij ons wonen, 
Heer, wij prijzen U 
 

Refrein (2 keer) : Laat de zon van uw gerechtigheid …. 
 

Dienst van de Schriften 
 
Gebed bij de opening van het Woord 
 
Kinderlied: ‘Elk kind telt’ 
   Tekst & Muziek: Rikkert Zuiderveld 
 

Geef de kinderen een plek, een huis en een school 
een bed en een boek, of een basketbalveld 
geef de kinderen een plek, ze horen erbij 
ze zijn net als wij en elk kind telt    
 

Geef de kinderen weer hoop, die ziek zijn van aids 
die moe zijn van honger, en bang van geweld 
geef de kinderen weer hoop, ze horen erbij 
ze zijn net als wij en elk kind telt 
 

In Afrika of Nederland blank of bruin of zwart 
ze horen bij de Vader ze wonen in Gods hart    
 

Geef de kinderen een tijd om geborgen te zijn 
te weten dat niemand wordt achtergesteld 
geef de kinderen een tijd, ze horen erbij 
ze zijn net als wij en elk kind telt 
 

Geef de kinderen een kans om gelukkig te zijn 
en veel kleine beetjes is een heleboel geld 
geef de kinderen een kans, ze horen erbij 
ze zijn net als wij en elk kind telt. 

 

De kinderen gaan met het licht van de Paaskaars naar de kinderkring  
o.l.v. Corien de Haas 
 

Schriftlezing uit het Oude Testament: 2 Koningen 4: 18 – 37   
                lectrice: Kobi Heeringa 
 

Zingen:  ‘Ontwaak, o mens, de dag breekt aan’ Lied 215: 1 en 2 
 

Schriftlezing uit het Nieuwe Testament: Lucas 18: 1 – 8  
 

Zingen: ‘Rechter in het licht verheven’ Lied 1008: 1 en 2 

Uitleg en Verkondiging 
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Muzikale bijdrage 

 

Zingen: ‘Zonne der gerechtigheid’ 

  Lied 967: 1, 3 en 7 
 

Tijdens het voorspel van dit lied komen de kinderen terug in dienst 

 
Dienst van de Tafel, Gaven en Gebeden 

 
Aandacht voor de collecte 
 
Gebeden over de gaven en voorbeden     
 
Praktische aanwijzingen 
 
Nodiging 
 
We vormen een staande kring. Wie liever niet wil delen in brood en wijn, 
nodigen we van harte uit toch in de kring te komen staan. 

 
Tafellied: ‘Vrede zij u’ 
  Opwekking, lied 58: 1 en 2 
 

Vrede zij u, vrede zij u 
gelijk Mij de Vader zond, zend Ik ook u 
Vrede zij u, vrede zij u 
gelijk Mij de Vader zond, zend Ik ook u 
 

Blijft in Mijn vrede, blijft in Mij 
mijn woord moet in u zijn, dat maakt u vrij 
Blijft in Mijn vrede, blijft in Mij 
mijn woord moet in u zijn, dat maakt u vrij 

 
Tafelgebed  

Vg: De Heer zal bij u zijn 
GM: DE HEER ZAL U BEWAREN 
Vg: Verheft uw harten 
GM: WIJ HEBBEN ONS HART BIJ DE HEER 
Vg: Brengen wij dank aan de Heer, onze God 
GM:  HET PAST ONS DE HEER TE DANKEN 

 
Vervolg tafelgebed 
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Gemeenschap van brood en wijn onder orgelspel 
 
Dankzegging  
 
Allen: ‘Onze Vader’ 
 
Slotlied:  ‘Dank, dank nu allen God’ 
  Lied 704: 1 en 2                                (zo mogelijk staande) 
 

Heenzending en Zegen 
aansluitend zingen: ‘Ubi caritas’  lied 568a (3x 
 

     Ubi caritas amor, ubicaritas, Deus ibi est 
      Waar vriendschap en liefde is, daar is God 

 
Orgelspel 
   

Inzameling van de gaven bij de uitgang bestemd:  
50% kerk en pastoraat  
50% diaconale doelen: SchuldHulpMaatje Terneuzen 
 
 Geld geven helpt niet als iemand schulden heeft 

Deskundige hulp helpt wel 
De vrijwilligers van SchuldHulpMaatje geven dat.  
Gratis 
Voor iedereen die dat nodig heeft.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Komende weken: 
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Dinsdag 25 oktober: 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. 

 
Zondag 30 oktober: De Hoeksteen 

Op dit moment wordt er volop gewerkt aan De Hoeksteen. 
Het kerkblad met veel informatie over en van de gemeente. 
Na de dienst van zondag 30 oktober kunnen de stapeltjes 
Hoekstenen door de contactpersonen in de ontmoetingsruimte 
opgehaald worden. 

 
 
Zaterdag 5 november:  Inspiratiedag in Middelharnis 

Thema: Toekomstgericht kerk-zijn 
Voor programma, zie ZB 25 september 2022 

Aanmelden kan via de lijst in de ontmoetingsruimte,  
via de site van Geloven in de Delta, of via scribaat@pknhoek.nl 

 
 

Zaterdag 12 november: High Tea – aanvang 13.00 uur 
  
Aanvang: 13.00 uur 
Kosten:  € 15,00 per persoon. 
 
Opgeven kan via de intekenlijst op de statafel bij 
de ingang van de kerkzaal of via 
jawibrouwer@kpnmail.nl / kodees@zeelandnet.nl  
 

Opbrengst is bestemd voor de drie projecten in Indonesië: 
Sterke vrouwen in de kerk van Papoea 
Een beter toekomst voor straatkinderen in Yogyakarta 
Een beter inkomen voor Javaanse boeren 

 
 
Zaterdag 26 november:  Derde Zangavond in de kerk 
     verder info volgt 
 
 
 
 
 
Mededelingen 

mailto:scribaat@pknhoek.nl
mailto:jawibrouwer@kpnmail.nl
mailto:kodees@zeelandnet.nl
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‘Soepzondag’ / zondag 6 november 
Zondag 6 november bent u (weer) van harte welkom om na de dienst een 
kopje soep en een broodje te blijven eten.’ 
Tevens is er de mogelijkheid om soep mee naar huis te nemen. 
De bestellijst hiervoor ligt op de statafel, bij de ingang van de kerkzaal. 
Kosten: 1/5 liter € 3,00 / 1 liter € 5,00. 
De opbrengst is bestemd voor Delta voor Indonesië 
 
 
Actie Schoenendoos / zondag 6 november 

 
Vanuit Nederland en België worden jaarlijks 
zo'n 50.000 schoenendozen versierd en 
gevuld met schoolspullen, toiletartikelen en 
speelgoed.  
Na inzameling worden de schoenendozen 
gecontroleerd en verstuurd naar arme landen, 
waar zij worden uitgedeeld aan kinderen die in 
moeilijke omstandigheden leven. Denk daarbij 
aan kinderen in vluchtelingenkampen, 
sloppenwijken, weeshuizen en ziekenhuizen. 
Er wordt niet gelet op huidskleur of bij welke 
kerk of bevolkingsgroep deze kinderen horen.  
 
Vaak is zo'n schoenendoos het énige cadeau 
dat zij krijgen. Bij elke schoenendoos wordt 
ook een boekje met Bijbelverhalen uitgedeeld. 
 
 

 
De dozen worden eind november ingeleverd. 
Op 6 november vieren wij dankdag en is het een ZWO-dienst.  
Op die zondag verzamelen wij spulletjes voor de schoenendozen.  
Helpt u mee vullen?  
Voor het transport wordt voor elke schoenendoos een bijdrage van € 5,00 
gevraagd.  Dus u mag ook een gevulde enveloppe geven. 
 
Voor de schoenendozen wordt gezorgd, tips voor de inhoud: pop, auto, kleurboek, 
springtouw, knikkers, bal, muziekinstrument, domino, puzzel, linnen draagtas, slippers, 
pet, kledingstuk, sokken, kunststofbeker. haarspulletjes, toilettasje, sieraden. schrijfblok, 
liniaal, etui. 
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Op 10 november is het ‘De dag van de Mantelzorg’.  
Als Protestantse gemeente te Hoek werken we hier graag  
aan mee. Om een gebaar te maken naar medemensen die 
zich belangeloos inzetten voor een ander.  
 

Wij vragen u als gemeenteleden personen aan te dragen 
die hiervoor in aanmerking komen.  

 
Er wordt voor gezorgd dat er zondag 13 november boeketjes in de kerk 
staan die weggebracht mogen worden.  
 

 
Dit zijn de spelregels: 

• Een gemeentelid geeft een mantelzorger op die in aanmerking komt voor een 
bloemetje. Dit kan tot 1 november bij Addie de Bree: 
Graag per mail of telefoon:   
adebree@zeelandnet.nl of 0115-441830 / 06-40196673 

• De mantelzorger doet iets voor een lid van de Protestantse gemeente te Hoek, 
maar de mantelzorger zélf hoeft niet kerkelijk betrokken te zijn. 

• Het hoeven geen ‘grote’ dingen te zijn waarvoor een bloemetje op zijn plaats is. 
Het gaat er om dat de mantelzorger hulp biedt als dingen niet meer zelf lukken 
en dat de persoon die de hulp krijgt, op de mantelzorger kan vertrouwen.  

• Het gemeentelid die iemand heeft opgegeven brengt zelf het boeketje naar de 
desbetreffende mantelzorger. Als dit niet kan, mag dat doorgegeven worden bij 
het opgeven van de mantelzorger. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
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 

 

 
 

mailto:adebree@zeelandnet.nl
http://www.pknhoek.nl/
http://www.gelovenindedelta.nl/

