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Zondagsbrief 

Zondag 19 januari 2020 
 

Tweede zondag na Epifanie 
Kleur: Groen 

 
Voorganger:   mevr. Kelly Keasberry, Antwerpen 

Ouderling van dienst: Ko Dieleman 
Organist:    Akko de Feijter 
Koster:      Leen Dieleman 
Videowall:    Nelly Mol 
Voor de kinderen tot 4 jaar is er crèche 
  

De bloemen gaan met een hartelijke groet namens ons allen naar  
Nelly Hoogstraate, Azaleastraat 6. 
  
Omzien naar elkaar 
Voor zover bij het maken van deze zondagsbrief bij de kerkenraad bekend, 
verblijft er niemand uit onze gemeente in het ziekenhuis.  
Heino Steenhuis verhuist woensdag naar Verzorgingshuis ‘Vremdieke’, K207. 
 

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 

 
Bij de komende dienst 
 

Zondag 26 januari, hoopt om 10.00 uur ds. Saskia Ketelaar voor te gaan. 
De collecte tijdens de dienst is bestemd voor de Protestantse Kerk in 
Nederland, Jeugdwerk. 
Bij de uitgang wordt er gecollecteerd voor het plaatselijk kerkenwerk. 
 
Open Kerk en Middaggebed gaat deze week niet door. 
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Orde van dienst 
 

Orgelspel  
 
Woord van welkom door de ouderling van dienst  
  

Dienst van de Voorbereiding 
 

Inleiding op het thema 
 
Zingen, Psalm van de zondag:  Psalm 96: 1 en 2  
 
Aansteken van de kaars voor de kinderkring door Kimberly de Koning 

 
Intochtslied:         ‘Dank U voor deze nieuw morgen’    (zo mogelijk staande) 
       Lied 218             
 
Stilte  
 
Bemoediging en Drempelgebed 
 

Zingen:  Psalm 96: 6 en 7 
 
Groet    
 
Kyriëgebed en Gloria 
 
Glorialied:  ‘Alle eer en alle glorie’            (zo mogelijk staande) 

Lied 305 

 
Dienst van de Schriften 

Met de kinderen 
 

Zingen: ‘Kom mee naar voren allemaal’   
 

Kom mee naar voren allemaal,  
dan horen wij een nieuw verhaal. 
’t Vertrouwde boek zal open gaan en wijst ons de richting aan. 
Halleluja, klinkt ons lied. Loof de Here, die ons ziet. 
Halleluja, Hij vergeet ons niet. 

melodie: ‘De Wielewaal’   
         tekst: ds. Saskia Ketelaar 

De kinderen in de basisschoolleeftijd gaan, met het Licht van de Paaskaars  
naar de kinderkring o.l.v. Adri-Anne Biesheuvel  
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Gebed bij de opening van de Schriften 
 
Lezing uit het Oude Testament: Jesaja 62: 1 – 5     lectrice: Nelly Mol 

 
Zingen: ‘God heeft het eerste woord’  Lied 513: 1 en 2    
   
Lezing uit Nieuwe Testament: Johannes 2: 1 – 11  voorganger  
 
Zingen: ‘God heeft het laatste woord’ Lied 513: 3 en 4    
 

Prediking 

 

Orgelspel       
 

Zingen: ‘Ik geloof in God de Vader’       (zo mogelijk staande)

  Lied 340b    

 
        de kinderen komen terug in de kerk  

 

Dienst van Gaven en Gebeden 
 
Inzameling van de gaven onder orgelspel 
De collecte is bestemd voor de Protestantse Kerk in Nederland, Missionair; 
 

In de kerk leven we vanuit het goede verhaal dat de Bijbel ons vertelt.  
De Bijbel is voor velen een bron van troost, bemoediging en inspiratie,  
maar ook een boek dat cultureel en maatschappelijk relevant is.  
Bijvoorbeeld als het gaat om het zorgen voor een ander of de omgang  
met de natuur. 
Bijbelse verhalen nodigen ons uit om deze te vertalen naar het eigen leven, 
als een spiegel voor ons dagelijks leven. Bovendien willen we het goede 
verhaal van God graag delen met elkaar en met anderen.  
Een goed verhaal houd je niet voor jezelf!   
 

De Protestantse Kerk biedt hiervoor ondersteunend materiaal aan en 
ontwikkelt initiatieven om bijbelgebruik te bevorderen.  
In deze Maand van de Spiritualiteit is de collecte bestemd voor het 
ontwikkelen van deze materialen en initiatieven, die mensen binnen en  
buiten de kerk uitnodigen om de Bijbel te openen en te lezen.  
Van harte aanbevolen! 

 
Moment van gedachtenis         (zo mogelijk staande) 

 
Gebeden,  Dankgebed – Voorbede – Stil gebed – gezamenlijk ‘Onze Vader’   
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Heenzending en Zegen 

 
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 
 
 
 

 
 

Mededelingen 
 

Actie Kerkbalans 2020 
Dit jaar wordt van zaterdag 18 januari tot zaterdag 1 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 
De kerkrentmeesters      

 
Bij de komende weken 
Woensdag 29 januari:  Kliederkerk 
   voor alle kinderen uit groep 3 t/m 6 van de bassischool 
 

Woensdag 5 februari:  In Gesprek!  
over rentmeesterschap – het klimaat 

   o.l.v. Ds. Marijke Helderman-Janse de Jonge 
   voor meer informatie: Corry Siersema of Cor-Elli de Bruijn 

 
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/

