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Zondagsbrief 
Zondag 30 oktober 2022 

Kleur: groen 
 

Voorganger:   mw. Margreet Lucasse uit Axel 
Ouderling van dienst: Kees Biesheuvel  
Organist:     Akko de Feijter 
Koster:    Ko Dees  
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 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 dhr. en mevr. den Hartigh, Rozenlaan 25. 
 
Bij de komende dienst: 
Zondag 6 november, op deze Dankdag voor Gewas & Arbeid en 
Zendingszondag, hoopt om 10.00 uur ds. Saskia Ketelaar voor te gaan.  
 

De collecte na de dienst is bestemd: 
50% Kerk en pastoraat  
50% Diaconaal doel:  Plaatselijke ZWO 
 

Herfst 
Met elk blad dat valt, 

valt meer licht op de aarde, 
komt meer uitzicht vrij. 

 

Met elk blad dat valt, 
staan wij scherper getekend, 

valt meer hemel ons bij. 
 

Jaap Zijlstra  
Liedboek, pag. 1195 

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 121                                   (zo mogelijk staande) 

   Lied 121: 1 en 2 

 
Bemoediging en Groet        (daarna gaan allen zitten) 
 
Zingen:  Psalm 121: 3 en 4 
 Lied 121: 3 en 4 

 
Inleiding bij deze dienst 
 
Gebed om ontferming 
 
Glorialied:  ‘Zolang er mensen zijn op aarde’  

Lied 981  

 
Dienst van de Schriften 

 
Gebed bij de opening van de Schriften 
 
Kinderlied: ‘Is je deur nog op slot’ 
   De Jesus and Me Club, gemeente Beth Shalom, Suriname 
   Tekst & Muziek: Harry Govers 
   Video: Meester Richard 
 

De kinderen gaan met het licht van de Paaskaars naar de kinderkring  
o.l.v. Adri-Anne Biesheuvel 
 

Schriftlezing uit het Oude Testament: Genesis 12: 1 – 8     
                       lectrice: Ada Dieleman 
 

Zingen:  ‘Heer onze Heer, hoe zijt Gij aanwezig’ 
  Lied van Gods aanwezigheid   Lied 275 

 
Schriftlezing uit het Nieuwe Testament: 2 Tessalonicenzen 1: 1 – 12 
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Uitleg en Verkondiging 
 
Muzikale bijdrage 

 

Zingen: ‘Zoekend naar licht’ 

  Christ, be our light – Christus, wees ons licht 

  Lied 1005 
 

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

 
Dienst van Gaven en Gebeden 

 
Aandacht voor de collecte 
 
Gebeden  dank- en voorbeden, stilgebed,  

aansluitend gezamenlijk ‘Onze Vader’ 
 
Slotlied:  ‘Laudate omnes gentes’ – Alle volken, loof de Heer! 
  Lied 117d                                 (zo mogelijk staande) 
 

 Laudate omnes gentes 
Laudate dominum 
Laudate omnes gentes  
Laudate dominum 

 
Loof hemel, zee en aarde 
de God die eeuwig leeft! 
Hij die ons altijd spaarde 
en ons Zijn zegen geeft! 

 
Laat iedereen nu zingen 
geef God de hoogste eer 
Dank voor Zijn zegeningen 
geef dank aan onze Heer! 

 
Laudate omnes gentes 
Laudate dominum 
Laudate omnes gentes 
Laudate dominum 

 
Heenzending en Zegen 

aansluitend gezongen ‘Amen’ 
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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.  

 

 
Na de dienst kunnen de contactpersonen de stapeltjes Hoekstenen om 
rond te brengen, ophalen in de ontmoetingsruimte. 
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Komende weken: 
Dinsdag 1 november: 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. 

 
 
Zaterdag 5 november:  Inspiratiedag in Middelharnis 
Helaas gaat deze dag, door te weinig belangstelling, niet door. 

 
 

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 
 
 
 
  

mailto:jawibrouwer@kpnmail.nl
mailto:kodees@zeelandnet.nl
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Mededelingen 
 
‘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. 
Bestellen kan ook via jaapencorelli@planet.nl of 06-13291968 
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. 

mailto:jaapencorelli@planet.nl
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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. 

 
 
  

mailto:adebree@zeelandnet.nl
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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/

