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Zondagsbrief 
Zondag 20 januari 2019 

Kleur: Groen 
 
 

Voorgangers:         dhr. Robert Goemaere uit Brugge 
Ouderling van dienst: Addie de Bree 
Organist:    Connie van Hermon 
Koster:    Sjaak Verhelst 
Video Wall:   Karina Wolfert 
Crèche:    Cor-Elli de Bruijn   
 

De bloemen gaan met een hartelijke groet namens ons allen naar  
Joop Korstanje, Azaleastraat 22 in Terneuzen. 
 
Omzien naar elkaar 
Voor zover bij het maken van deze zondagsbrief bij de kerkenraad bekend, 
verblijft niemand uit onze gemeente in het ziekenhuis.  

 

Namen van gemeenteleden die ziek zijn, thuis of in het ziekenhuis en namen van 
gemeenteleden waar de bloemen heen kunnen of een kaart gebracht kan worden,  
graag doorgeven aan één van de leden van de werkgroep pastoraat. 
 

Namens het pastorale team,      
Ada Dieleman 

 
 

Open Kerk en Middaggebed: 
Dinsdag 22 januari is de kerk geopend vanaf 13.00 uur. 
Om 13.15 uur vindt 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. 
 
Bij de komende diensten 

Zondag 27 januari, dienst om 10.00 uur waarin dhr. Jan Willem Slager uit 
Goes hoopt voor te gaan. 
De collecte tijdens de dienst is bestemd voor de Protestantse Kerk in 
Nederland, JOP. 
Bij de uitgang wordt er gecollecteerd voor het plaatselijk kerkenwerk. 
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Orde van de dienst 
 

Orgelspel  
 

Woord van welkom door de ouderling van dienst  
 

Dienst van de Voorbereiding 
 

Aansteken van de kaars voor de kinderkring door Jonie Rijksen 
 
Psalm van de zondag: Psalm 96: 1 en 3      (zo mogelijk staande) 

 

Bemoediging en Groet             (daarna gaan allen zitten) 
 
Zingen:   ‘Dit is een morgen als ooit de eerste’ Lied  216 

 

Gebed van verootmoediging en schuldbelijdenis 
 

Zingen:  ‘De dag gaat open voor het woord des Heren’ 
   Lied 217: 1 – 4 
 

Verkondiging van Gods genade 
 

Zingen:  ‘Heb dank, o God van alle leven’  Lied 315: 1 
 

Kyriëgebed 
 

Zingen:  ‘Beveel gerust uw wegen’   Lied 904: 1 en 2 

 

Met de kinderen 
 

Wij zingen het kinderlied (2x):  ‘Geroepen om op weg te gaan’  
Lied 832  

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

 
Dienst van het Woord 

 
Gebed bij de opening van het Woord 
 
Schriftlezing:  Jesaja 62: 1 – 5            Lectrice: Nadia de Bruijn 

 

Zingen:   ‘De ware kerk des Heren’  Lied 968: 1 
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Schriftlezing:  Johannes 2: 1 – 11  
 
Zingen:   ‘Wij willen de bruiloftsgasten zijn’ Lied 525: 1 en 2 

 
Verkondiging 
 
Orgelspel 
 
  Kinderen komen onder orgelspel terug in de kerk  
 

Zingen: ‘Geest van hierboven’   Lied 675: 1 

 

Dienst van Gaven en Gebeden  
 

Inzameling van de gaven onder orgelspel 
        bestemd voor de Protestantse Kerk in Nederland, Oecumene 

 

Gebeden  Dankgebed – Voorbede – Stil gebed –  
gezamenlijk bidden van het ‘Onze Vader’  
 

Slotlied:  ‘Ga met God en Hij zal met je zijn’     (zo mogelijk staande)

   Lied 416   
 

Uitzending en Zegen          

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

Orgelspel,    
 
Collecte bij de uitgang bestemd voor het plaatselijk kerkenwerk 
 

 
 
 

Bij de komende weken 
 

 

Woensdag 23 januari:  Kliederkerk  
             voor alle kinderen van groep 3 t/m 6 van de basisschool 

 

Woensdag 30 januari:  In Gesprek! o.l.v. ds. Dick Stap 
Aanvang 20.00 uur, inloop vanaf 19.30 uur. 
Deze avond zal ds. Stap ons een presentatie geven over de vele iconen die o.a.  
in de Grieks Orthodoxe traditie een grote rol spelen. 
De avond vindt deze keer plaats in de ontmoetingsruimte van de kerk.  
Verdere informatie:  
Corry Siersema, tel. 0115-442074 of Cor-Elli de Bruijn, tel. 0115-617011 
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Mededelingen 
 
Leuk om te weten!: 
Vanuit de kerk is er een opname gemaakt door de Evangelische Omroep voor het 
programma: ‘De Verandering’. 
Op zaterdag 26 januari wordt de opname op televisie uitgezonden. 
De uitzending begint om 18.15 uur op NPO2, hierbij komt de kerk ook in beeld. 
 
Actie Kerkbalans 2019 
Dit jaar wordt van zaterdag 19 Januari tot zaterdag 02 Februari  de actie 
Kerkbalans gehouden.  Een vriendelijke oproep aan de werkgroep pastoraat en 
aan de contactpersonen van de verschillende wijken om:  

 na de dienst van vandaag de enveloppen mee te nemen 

 deze te bezorgen in uw wijk  

 de antwoordenveloppen terug op te halen en in te leveren bij Wim de Putter, 
Rozenlaan 27 (tel 0115-442445) 

 
Alvast hartelijk dank      

 
Om alvast te noteren! 
Op vrijdag 1 februari is er hier in de kerk een concert met Gert van Hoef.  
 

Gert van Hoef groeide op in Barneveld. Pas op 13-jarige leeftijd kreeg hij belangstelling 
voor het orgel. Hij kon geen noot lezen, maar door zijn gebleken talent en oefening 
speelde hij al snel een aantal klassieke werken uit zijn hoofd.  
Al op 16-jarige leeftijd werd hij in Voorthuizen benoemd tot de vaste organist. In 2013 ving 
hij aan met een studie aan het Koninklijk Conservatorium met als hoofdvak: orgel en 
bijvak: piano. Regelmatig geeft hij optredens, waarbij hij eigen bewerkingen en 
improvisaties van psalmen en gezangen, filmmuziek en klassieke concerten voor orkest 
op het orgel ten gehore brengt.  
Mede dankzij de grote mate van de door hemzelf op internet geplaatste video-opnamen 
van zijn optredens bereikte hij in korte tijd een grote populariteit en werd daardoor behalve 
binnen Nederland, ook in het buitenland gevraagd op te treden.  
Op 7 januari 2018 trad hij gezamenlijk met andere organisten uit verschillende landen op 
in het Müpa Budapest in Hongarije.  

 

Onze eigen organist Akko de Feijter zal tijdens het concert op 1 februari ook 
het orgel bespelen en er is de mogelijkheid tot samenzang. 
Aanvang van de avond is 19.30 uur en de toegang is gratis. 
Er wordt een collecte gehouden bestemd voor Zeeland voor Pakistan. 
   

 
 
 

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 
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