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Zondagsbrief 
Zondag 6 november 2022 

Kleur: groen 
 

Dankdienst voor Gewas en Arbeid 
aandacht voor ZWO 

 
Voorganger:   ds. Saskia Ketelaar 
Ouderling van dienst: Wim de Putter  
Organist:     Connie van Hermon 
Koster:    Finie Herrebout  
Videowall:    Nelly Mol 

 

Alle diensten zijn te volgen via https://kerkdienstgemist.nl/stations/1146-PKN-Hoek 
 

 
Zondagmorgen 

Het licht begint te wandelen door het huis 
en raakt de dingen aan. 

Wij eten ons vroege brood gedoopt in zon. 
Je hebt het witte kleed gespreid 
en grassen in een glas gezet. 

Dit is de dag waarop de arbeid rust. 
De handpalm is geopend naar het licht. 

       Ida Gerhardt 
   pag. 530 Liedboek 

 
Omzien naar elkaar 
 

Voor zover, bij het maken van deze Zondagsbrief bij de kerkenraad  
bekend, verblijft dhr. Jan Drabbe, Mauritsfort in het ziekenhuis in Goes. 
 

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 mevr. Elly de Jonge, Narcissenlaan 1. 
 
 

 
 

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: ‘Dit is de morgen’                                 (zo mogelijk staande) 

   Lied 216: 1 en 2 

 
Bemoediging, Groet en Drempelgebed 
 

Vg.: Onze hulp is in de Naam van de Heer  
Allen:  Schepper van hemel en aarde.  
 
Vg.: God, wij zijn hier gekomen voor U  
   om te horen wat U ons beloofd heeft  
   om geraakt te worden door Uw woord van liefde  
Allen:  kom Heer en wees aanwezig  
Vg.: Wij willen Uw verhalen horen,  
  zingen van Uw liefde  
  en delen van onze rijkdom  
Allen: Kom Heer en raak ons aan  
Vg. Wij bidden U: 
   Kom en wees met ons,  
  nu en de tijd die komt  
Allen: In naam van uw Zoon, Jezus Christus  

Amen. 
          (daarna gaan allen zitten) 

 
Inleiding bij deze dienst 
 
Zingen:  ‘Dag van mijn leven’ 
 vervolg lied 216: 3 

 
Gebed om ontferming – diaken  
 
Glorialied:  ‘Dank, dank nu allen God’  

Lied 704: 1 en 2  
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Dienst van de Schriften 
 
Gebed van de Zondag 
 
Voor de kinderen: ‘Kinderen staan op tegen armoede’  

Kids in Actie-lied 
 

 

 Schoenendoosactie   
 
 
 
 
 
De kinderen gaan met het licht van de Paaskaars naar de kinderkring  
o.l.v. Dagmar Elve 

 
Schriftlezing uit het Nieuwe Testament: Lucas 17: 11 – 21   

lectrice: Corry Siersema 

 
Zingen:  ‘Breng dank aan de Eeuwige’ 
  Hemelhoog, lied 548 

 
Uitleg en Verkondiging 
 
Muzikale bijdrage 

 

Zingen: ‘’k Wil U, o God, mijn dank betalen’ Lied 245: 1 en 2 
 

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

 
Dienst van Gaven en Gebeden 

 
Aandacht voor de collecte - met een ZWO gedicht 
 
Zingen: ‘Wij delen’ - lied Kerk in Actie 

 
Wij delen geloof, wij delen de hoop 

 die wij ontvangen van God. 
 Vijf broden, twee vissen, de Heer die het brak 
 en niemand kwam iets te kort. 
 Zo willen wij delen van wat Hij ons gaf, 
 totdat het een overvloed wordt. 
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 Wij delen met jou en met iedereen 
 de hoop en liefde van God. 
 Vijf broden, twee vissen, de Heer die het brak 
 en niemand kwam iets tekort. 
 Zo mogen wij delen met handen en hart 
 totdat het een overvloed wordt. 
 
 Wij delen ver weg, we delen dichtbij 
 één kerk, één wereld, één God. 
 Vijf broden, twee vissen, de Heer die het brak 
 en niemand kwam iets tekort. 
 Dat wonder voltrekt zich nog iedere dag 
 als delen een deel van ons wordt 
 
Gebeden  dank- en voorbeden, stilgebed,  

aansluitend gezamenlijk ‘Onze Vader’ 
 
Slotlied:  ‘Vervuld van uwe zegen’ Lied 425           (zo mogelijk staande) 
 

Heenzending  
 
Zingen: ‘God zal je hoeden’ Lied 426 

 
Zegen 

aansluitend gezongen ‘Amen’ 

      

Orgelspel 
   

Inzameling van de gaven bij de uitgang bestemd:  
50% kerk en pastoraat  
50% diaconale doelen: Plaatselijke ZWO 
 

  Op de toppen van verlangen 
mogen wij een glimp opvangen 

hoe door barsten in de tijd 
licht straalt van de eeuwigheid. 

 
Opgetild door het verleden 

gaan wij dankbaar naar beneden. 
Na dit hemels visioen 

Hebben wij nog veel te doen. 
 

Anneke van Wijngaarden 
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Op deze eerste zondag van de maand bent u van harte welkom in de 
ontmoetingsruimte voor koffie, thee of fris. 
Aansluitend is er de mogelijkheid om een kopje soep en een broodje  
te blijven eten. 
 
Tevens is er de mogelijkheid om soep mee naar huis te nemen. 
Kosten: 1/5 liter € 3,00 / 1 liter € 5,00. 
De opbrengst is bestemd voor Delta voor Indonesië 
 
 
 
 
 
Bij de komende dienst: 
Zondag 13 november, hoopt om 10.00 uur ds. Jan de Visser  
uit Middelharnis voor te gaan. 
Tijdens deze zondag is er aandacht voor de Mantelzorgers.  
 

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

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.  
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Komende weken: 
Dinsdag 8 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 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 
Op zaterdag 26 november hopen we in Hoek de laatste zangavond  
te houden met het thema “Welk lied zingt u het liefst?” 
Ook nu zingen we weer liederen uit diverse liedbundels. 

 

Aanvang 19.30 uur – Kerk open om 19.00 uur 
 

We zingen onder begeleiding van Akko de Feijter op het orgel. 
Er is medewerking van een combo (Adri-Anne Biesheuvel, Andrea van 
Hermon en Marinka Mahu) en zullen Connie van Hermon en  
Nannie Vrieswijk enkele liederen ten gehore brengen. 

 
Het belooft dus een mooie avond te worden! 
 
Wie weet tot dan! Van harte welkom! 
 
Hartelijke groet namens werkgroep Liturgie en Eredienst 
Marinka Mahu-Maas 

 
  

mailto:jawibrouwer@kpnmail.nl
mailto:kodees@zeelandnet.nl
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Mededelingen 
 
Ringleiding 
De mensen welke een gehoorapparaat hebben, zitten het beste links  
in de kerk. (gezien vanaf de ontmoetingsruimte).  
Hier werkt de ringleiding optimaal. 
De Kerkrentmeesters 
 
 
 
 

 
 
Heb jij ook zo'n bon  
in de brievenbus gekregen? 
De mensen die lid zijn van  
de Postcodeloterij hebben  
een bon ter waarde van €12,50  
voor een vegetarische maaltijd  
in de brievenbus ontvangen. 
 
Mocht je hier geen gebruik van maken,  
zou je deze dan willen schenken aan de  
Geven en Nemen kast Hoek? 
 
Je mag deze in de brievenbus  
van de kerk gooien, zodat wij  
er boodschappen van kunnen doen. 
Let op dat je de kaart wel activeert. 
 
De actieperiode loopt van  
maandag 24 oktober t/m  
zondag 13 november 2022. 

https://www.facebook.com/gevenennemenhoek?__cft__%5b0%5d=AZXjNfdc76Dr8jrqXKz81j_T-C0ScOkrPPCN8v0rgRSPX53kKrZ3lB8Ra8l68ZeqqkDTbdK9xhKBF1C122KvYOHJqwj46-QHrwovGInIQ9_C0rNDyH1LPPyv0C4XCzGzQq6IrIUfD6T04gCSdiObmhJ0Jf18RNfOua0RUyM_-xfx__OiO_sD2dhLjQ8Ay_fA9ZQ&__tn__=-%5dK-R
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2022 Opbrengst collectes en giften 
oktober        

          

Datum Locatie Doel  Opbrengst  
 
Opbrengst   Opbrengst     Giften  Doel Via 

       Bonnen   Contant   Totaal          

               

2-okt-21 kerk kerk en Kerk & Israël  €      52,00   €    130,40   €      182,40          

9-okt-21 kerk kerk en plaatselijke ZWO  €      51,00   €      98,20   €      149,20          

16-okt-21 kerk kerk en plaatselijke ZWO  €      54,00   €    128,10   €      182,10          

23-okt-21 kerk kerk en SchuldHulpMaatje   €      44,00   €    115,70   €      159,70     €     20,00  kerk Mw Ada Dieleman 

30-okt-21 kerk kerk en SchuldHulpMaatje   €      50,00   €    137,40   €      187,40     €     15,00  Kerk Mw.Corrie de Putter 

           €               -            

oktober   kerk en SchuldHulpMaatje     €      50,00   €         50,00          

oktober   SchuldHulpMaatje    €      25,00   €         25,00          

oktober   Vrijw. bijdrage startzondag    €      41,40   €         41,40          

oktober   Indonesië    €      10,00   €         10,00          

oktober   Kerk & Israël     €      10,00   €         10,00          

oktober   SchuldHulpMaatje    €      20,00   €         20,00          

           €               -            

    Totaal  €    251,00   €    766,20   €   1.017,20     €     35,00      

 
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/

