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Voorganger:   ds. Saskia Ketelaar 
Ouderling van dienst: Henk Siersema 
Organist:    Joke de Putter 
Muzikale medewerking: Wim de Putter 
Koster:    Finie Herrebout 
Video Wall:   Joris Vasse   
Crèche:    Anica Mol  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aan onze gasten: 
In de kerk is ringleiding aanwezig (gehoorapparaat instellen op stand ‘T’) 
en er ligt een grootletteruitgave van deze viering op de statafel  
aan de ingang van de kerkzaal. 
 

Deze dienst is nu of later te beluisteren via www.kerkdienstgemist.nl  
 

Wij hopen dat u zich thuis zult voelen. 
Mocht u iets te vragen hebben: we staan u graag te woord. 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

http://www.kerkdienstgemist.nl/
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Zondagsbrief 
Zondag 21 april 2019 

Kleur: Wit 
 

Paasmorgen 
 

Het oude is voorbijgegaan, zie … het nieuwe is gekomen! 
 

 
 

Vanmorgen staat er voorin de kerk, net als de afgelopen weken een 
liturgisch bloemstuk. Vandaag heeft het paars, symbool van bezinning en 
soberheid plaatsgemaakt voor de feestkleur wit. 
 
 

Met de kinderen hoorden we de afgelopen 6 weken wat er nodig is voor een 
nieuw begin: Keuzes maken, Wakker worden, Geduld,  
   Vergeven, Teruggeven, Juichen 
Vandaag is het thema: ‘Hulp krijgen’ 
Uit Kind op zondag: Jezus heeft veel mensen geholpen, maar wie helpt hem 
als het donker wordt in de wereld? God roept hem uit de dood vandaan. 
 
De collecte is bestemd voor ‘Zeeland voor Pakistan’ met als onderschrift: 
‘een nieuw begin …. voor gelovigen in Pakistan. 

 
Na de dienst is iedereen van harte welkom  

in de ontmoetingsruimte voor koffie, thee of frisdrank  
en is er voor de kinderen nog een verrassing. 

 
 
 
 
Omzien naar elkaar 
Voor zover bij het maken van deze zondagsbrief bij de kerkenraad bekend, 
verblijft mevr. Platteeuw-de Kraker voor revalidatie in ‘Ter Schorre’.  
Alwin de Feijter is voor een kort verblijf opgenomen geweest in het UZ  
in Gent, als het goed is, is hij inmiddels weer thuis. 
 
De bloemen gaan met een hartelijke groet namens ons allen naar  
Rinus en Riet Hendrikse-Jansen, Gladiolenlaan 2. 
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Orde van de dienst 
 

Orgelspel  
 

Woord van welkom door de ouderling van dienst  
 Bij de liturgische schikking:    

Met open ogen open oren om al Uw tekens te verstaan 
Dan is het aardse leven goed omdat de hemel mij begroet 

 
Dienst van de Voorbereiding 

 

Aansteken van de kaars voor de Kinderkring aan de nieuwe Paaskaars  
door Gabriël Vasse  

 

Aanvangslied: ‘Sta op! Een morgen ongedacht’     (zo mogelijk staande)

   Lied 630: 1 en 2                    
 
Bemoediging en Groet            (daarna gaan allen zitten)

  
Zingen:  ‘Sta op! Een morgen ongedacht’ 

Lied 630: 3 en 4 

 
De Lof van het Licht 
 

Zingen:  ‘Christus, onze Heer verrees’ 
   Lied 624: 1 en 2 
 

Gebed van de zondag 
 

Dienst van het Woord 
 

Met de kinderen  
Tijdens deze periode werken we met de kinderen met het project  
‘Een nieuw begin’ van Kind op Zondag.  

  Het thema van vandaag: ‘Hulp krijgen’ 
 

 Wij zingen het projectlied van Kind op Zondag:   
        ‘Wij bidden om een nieuw begin’ 

  

 Wij bidden om een nieuw begin, een nieuw begin van leven, 
 God stuur ons toch uw wereld in om liefde door te geven. 
   

Jezus gaf hoop aan de mensen in nood. 
Maar wie hielp hem in het uur van zijn dood? 
God laat niet los waar hij ooit aan begon. 
Hij geeft het leven als licht van de zon. 
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Wij bidden om een nieuw begin, een nieuw begin van leven, 
  God stuur ons toch uw wereld in om liefde door te geven. 

 
De kinderen in de basisschoolleeftijd gaan, met het Licht van de Paaskaars  
naar de kinderkring o.l.v. Adri-Anne 

 
Gebed bij de opening van het Woord 
 
Evangelielezing: Johannes 20  in stemmen 
 
Zingen:   ‘Kondigt het jubelend aan’      Lied 659: 1, 2, 5 en 6 

 
Brieflezing:  1 Korinthe 15:  12 – 21     
 
Zingen:   ‘Zing ten hemel toe’         Lied 645: 1, 2, 5 en 6 
    Van de nieuwe morgen 
 

Uitleg en Verkondiging  
   

Muzikale bijdrage  
 
de kinderen komen terug in de kerk  

    

Zingen: ‘Dit is een morgen als ooit de eerste’ 
  Lied 216: 1 en 2   
 

Dienst van Gaven en Gebeden 
 

‘Een nieuw begin … voor gelovigen in Pakistan’ 
 

Inzameling van de gaven onder orgelspel  

        bestemd voor ‘Zeeland voor Pakistan’ 
 Eén van de kinderen zal samen met ‘Rainbow’ meehelpen bij de collecte. 

 
Gebeden  Dankgebed – Voorbede – Stil gebed –  

gezamenlijk bidden van het ‘Onze Vader’  
 

Slotlied:  ‘U zij de glorie’         (zo mogelijk staande)

   Lied 634: 1 en 2 
 

Uitzending en Zegen 

  Aansluitend zingen Amen, amen, amen (lied 431c) 
 

Orgelspel, 
 

Collecte bij de uitgang bestemd voor het plaatselijk kerkenwerk 
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Bij de komende viering en dienst 
Open Kerk en Middaggebed: 
Dinsdag is de kerk geopend vanaf 13.00 uur. 
In samenwerking met de Gereformeerde Kerk (v) vindt om 13.15 uur  
het Middaggebed plaats in de Dagkapel. 
De kerk en ontmoetingsruimte blijft daarna tot 15.00 uur open. 
Iedereen is van harte welkom! 
Er is koffie of thee en tijd voor een gesprek. 
 
Zondag 28 april hoopt om 10.00 uur ds. Joshi van Veen voor te gaan.  
De collecte tijdens de dienst is bestemd voor het plaatselijk jeugdwerk.  
Bij de uitgang wordt er gecollecteerd voor het plaatselijk kerkenwerk. 

 
Bij de komende weken 
 

Fietstocht 18 mei 2019 
Op zaterdag 18 mei worden er op verschillende plaatsen in  
Zeeuws-Vlaanderen fietstochten georganiseerd voor de organisatie  
Open Doors. Fietsen voor vervolgde Christenen.  
Ook vanuit Hoek start een fietstocht. Starttijd is 10.30 uur.  
Er zijn verschillende stopplaatsen onderweg, om even bij te komen en voor een 
gebedsmoment.  Ook zal er koffie/thee/fris zijn.  
We zoeken nog mensen die voor deze zaterdag cup- cakes of gewone cake willen bakken, 
voor de verkoop. Heeft u nog boeken om te verkopen,  
dan mag u die ook inleveren, na de kerkdienst op 5 of 12 mei.  

We zoeken nog iemand met een grote auto of kar, die stand by kan zijn bij 
pech gevallen.  
Voor meer informatie kunt u een foldertje meenemen van de sta tafel bij de 
ingang van de kerkzaal. 
Als er vragen zijn, kunt u terecht bij Doretha de Feijter of Ada Dieleman. 
 
 
Mededelingen 
 

Delen, een steuntje in de rug … ook dat is omzien naar elkaar 
De nieuwe supermarkt is net geopend en … er loopt een zegeltjes actie voor 
een boodschappen pakket. 
Spaart u deze zegels niet voor uzelf? Spaar dan voor mensen die een 
steuntje in de rug wel kunnen gebruiken. 
De zegeltjes of (volle) spaarkaarten kunnen ingeleverd worden bij Corrie 
Harms, Molendijk of Lyda van Hermon, Langestraat. 
Bij voorbaat hartelijk dank! 
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Ring Zeeuws-Vlaanderen 
 

Verslag tweede Ringzondag 
 

Op zondag 7 april 2019 vond de tweede Ringzondag plaats in  
de kerk van de Protestantse gemeente ‘de Brug’ in Oostburg. 
Van de 12 gemeenten in Zeeuws-Vlaanderen waren 10 gemeenten 
aanwezig. 

 

De ontmoeting van deze Ringzondag vond plaats tijdens de 40-Dagentijd met een dienst in 
de kerk. Voordat de dienst begon werden de liturgische bloemstukken met foto’s en 
afbeeldingen van het project van Kind op Zondag voor de kinderen op de muur 
geprojecteerd. Hierin zag je de zorg die er al was voordat de dienst gevierd werd. 
 

De kerk van Oostburg is kortgeleden verbouwd en de kerkzaal is een open, lichte, 
functionele ruimte geworden. Na de eredienst was er koffie, thee enz. in het 
tegenovergelegen ‘kerkcentrum’. De zaal was goed gevuld! 
Terug in de kerk was er een duidelijke, bondige presentatie over de Protestantse 
gemeente ‘de Brug’. Van deze presentatie ontving iedereen de geprojecteerde tekst op 
papier. 
Voor degene die dit (nog een keer) willen nalezen kan de tekst opgevraagd worden bij Arnold 
Scheele (schl@zeelandnet.nl). De tekst is ook te vinden in de eerst volgende ‘Kerk in Beeld’ onder 
de gemeenteberichten van de Protestantse gemeente ‘de Brug’.  
 

Na de presentatie werden er drie groepen gevormd met elk ongeveer 10 personen. 
Vervolgens konden er vragen gesteld worden n.a.v. de presentatie en aanvullingen/ 
reacties gegeven worden vanuit de eigen gemeentes en was er de mogelijkheid om verder 
met elkaar in gesprek te gaan.  
  
Niet alles is in alle groepen aan de orde geweest en dat was ook niet het doel. 
Het gesprek met elkaar, elkaar en de verschillende gemeentes leren kennen staat voorop. 
 

Tijdens de lunch werd er gevraagd hoe de ochtend was ervaren.  
Een paar reacties: nieuwe ideeën opgedaan; inspirerend; leuk om mee te maken; mooi om 
te horen van geloof, ieder op zijn of haar eigen manier; bemoedigend; boeiend om elkaar 
te ontmoeten; we kunnen elkaar versterken. 
 

Note: Niet iedereen is enthousiast over het in gesprek gaan na de dienst a.d.h.v. 

vragen/stellingen. Voor sommigen is dat een te verplicht onderdeel of wordt een Ringzondag 
daardoor te lang. We hopen dat ook deze gemeenteleden zich betrokken blijven voelen bij de 
Ringzondag en (een deel daarvan) blijven meedoen zodat de onderlinge contacten/ontmoetingen 
mogelijk blijven. 
 

Conclusie:  
Op deze tweede Ringzondag, met een iets andere invulling dan de eerste, kan wederom 
zeer positief terug gekeken worden. Ruim 80% van de gemeenten was aanwezig. 
Door de aanwezigen is o.a. gezegd:  
dat deze ontmoetingen leidden tot het opdoen van ideeën voor de eigen gemeente,  
dat ervaringen van een fusie helpen bij een fusie die staat te gebeuren,  
dat gesprekken inspirerend en bemoedigend zijn. 
In alles klinkt het omzien naar elkaar door, wat als even belangrijk wordt gezien als de 
dialoog met de buitenwereld. 
De tekst op de muur in de kerk spreekt daarbij aan: 
‘Dit is mijn gebod: dat gij elkander liefhebt zoals ik u heb liefgehad’ 

mailto:schl@zeelandnet.nl
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Website 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/

