
1 
 

 
 
 
 

Zondagsbrief 
Zondag 29 maart 2020 

 

Vijfde zondag 40-Dagentijd 

Kleur: Paars 
 

Voorganger:   ds. Saskia Ketelaar 

Ouderling van dienst:  Wim de Putter 
Videowall:     Finie Herrebout 

 

De komende zondagen kunnen we als gemeente niet bij elkaar komen,  
dat is de beste manier om tijdens de corona-crisis voor elkaar te zorgen.  
Om toch met elkaar verbonden te blijven, verzorgt ds. Saskia Ketelaar een 
verkorte eredienst. 
U kunt de kerkdienst om 10.00 uur beluisteren via www.kerkdienstgemist.nl.   
Even opgelet: de klok gaat dit weekend een uurtje vooruit, maar … ook later is 
deze dienst nog te beluisteren. 

 

 
 
Deze zondag worden de bloemen met een hartelijke groet namens ons allen 
bezorgd bij Bep Machielsen, Azaleastraat 8. 
 
 

Nog een feestelijk bericht: 
Op maandag 30 maart zijn dhr. en mevr. Tollenaar-van der Maale 

55 jaar getrouwd 
Wij feliciteren hen van harte met deze bijzondere trouwdag!  
Zij wonen: Rozenlaan 1, 4542CT Hoek. 

 
 
Nieuws voor de kinderen! 
Ook voor de kinderen is alles anders: geen school, toch geen vakantie,  
geen Kinderkring, Kliederkerk of Kids op Zolder. 
De leiding van de kinderkring heeft iets moois bedacht: 
Elke week krijgen de kinderen het verhaal met de mooie verwerking in de bus! 
Papa of mama, een broertje of zusje wil vast het verhaal wel voorlezen en 
helpen met de verwerking. 

 

http://www.kerkdienstgemist.nl/
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Collecteren in tijden van corona, 
In deze verwarrende tijden missen we elkaar. Gelukkig zijn er veel 
mogelijkheden om op creatieve wijze toch naar elkaar om te zien en samen 
kerk te zijn. Ook de collecten horen hierbij, barmhartigheid en solidariteit 
blijven Bijbelse kernbegrippen, ook in tijden van corona, misschien dan zelfs 
nog meer!  Onze gaven in de dienst van de dankbaarheid zijn een wezenlijk 
onderdeel van de eredienst. 
 

Als kerkrentmeesters willen we u, gedurende de periode dat er geen ‘fysieke’ 
kerkdiensten zijn, in de gelegenheid stellen uw gaven als volgt te geven: 
 

• Eenmalig contant geld en/of collectebonnen in een envelop, te deponeren in 
de brievenbus van de kerk aan de Langestraat.  Gelieve de envelop te 
adresseren aan:  kerkrentmeesters protestantse gemeente Hoek.                   
U mag uw envelop ook afgeven aan ons op het moment dat we weer samen 
zijn in de kerk.  
 

• Eenmalig een bedrag overschrijven op het rekening nummer van de kerk: 
NL13 RABO 0373 7431 49 t.n.v.: CvK protestantse gemeente Hoek.        
Gelieve als omschrijving te vermelden: collecte corona periode.   
  

Wij zullen het totaalbedrag als volgt besteden:  
50% voor kerk en pastoraat, t.b.v. onze plaatselijke geloofsgemeenschap en 
50% voor Kerk In Actie, t.b.v. onze medemensen in nood.  
 

Bij voorbaat dank,   
met vriendelijke groet, Wim  
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Orde van dienst 
 

Thema: ‘Lazarus staat op uit de dood’ 
 
 

Woord van welkom door de ouderling van dienst  
 Tekst bij de liturgische schikking: 
Opstaan om opnieuw te leven, voor Lazarus is dat mogelijk. Jezus aanschouwt de reacties 
van Marta en Maria en de mensen die hen helpen klagen. Het beroert hem diep van binnen 
en vanuit die bewogenheid is zijn reactie heftig. De dood van Lazarus is ontijdig,  
de geliefde broer van Marta en Maria keert weer in het leven. 
In het centrum van de schikking zien we hier de totale overgave en de totale liefde.  
Dood en leven, een zuchtje is het verschil. De onvoorwaardelijke liefde van de zussen en 
hun broer – we zien de rode roos gesteund door de klimop, symbool van trouw en de roze 
wolk van graszaden – is voor Jezus een reden om Lazarus het leven terug te geven.  
Liefde is sterker dan de dood. 
 

U kunt een foto van het bloemstuk vinden op de website  
en op de facebookpagina van onze gemeente. 

 
Openingslied: ‘De Heer is mijn herder’   Lied 23b   
 
Bemoediging en groet    
 
Inleidende woorden bij deze dienst       
 
Gebed 
 
Zingen:  ‘Abba, Vader, U alleen’   Lied 886 

   
Nieuwtestamentische lezing: Johannes 11: 1 – 4 + 17 – 44   
 
Overdenking 

 
Luisterlied: ‘Ik leef’ - Sela   

 
Gebeden 
 
Slotlied:  ‘Wat de toekomst brengen moge’  Lied 913  

 
Uitzending en Zegen  
  Aansluitend: ‘Ubi caritas’ (lied 568)   

      ‘Waar vriendschap en liefde is, daar is God’ 
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Mededelingen 
 

40-Dagentijd 2020 
Tijdens de Veertigdagentijd staan we stil bij het leven van Jezus en leven we 
toe naar Pasen, het feest van Zijn opstanding uit de dood. Het feest van de 
overwinning van het licht op het donker.  Jezus zei ‘Sta op!’  

 
 
Paasgroeten voor gevangenen 
Elk jaar worden er tijdens deze periode kaarten uitgedeeld om door te sturen 
naar gevangenen in binnen- en buitenland. 
Ondanks dat er op dit moment geen diensten zijn willen we deze goede actie 
wel plaats laten vinden. Aandacht voor mensen die gevangen zitten is zeker 
nu belangrijk. Waarschijnlijk krijgen ook zij niet of nauwelijks bezoek. 
De kaarten zullen dit jaar door een aantal leden van de werkgroep Diaconaat 
& ZWO geschreven worden. 

 
 

Paasattenties 
Het is inmiddels gebruikelijk dat in de week voorafgaande aan Pasen 
paasattenties uitgedeeld worden aan gemeenteleden van 80 jaar en ouderen 
gemeenteleden die chronisch ziek zijn. 
Helaas moeten we dit jaar hiervan afzien. In verband met het coronavirus is 
het niet mogelijk om de attenties persoonlijk te overhandigen en soms  
een kort bezoekje hieraan te koppelen. 
Hopelijk heeft iedereen begrip hiervoor. 
Namens de diaconie en de KVD. 

 
 

 

WACHTEN OP EEN WONDER 
Ik heb gehoord dat velen van jullie zitten te wachten op een wonder, 

een wonder dat ik, jullie God, de wereld zal redden. 
 

Hoe zal ik redden zonder jullie handen? 
Hoe zal ik rechtspreken zonder jullie stem? 

Hoe zal ik liefhebben zonder jullie hart? 
 

Vanaf de zevende dag heb ik alles uit handen gegeven. 
Heel mijn schepping en mijn wondermacht. 
Niet jullie, maar ik wacht nu op het wonder 

   

Uit: Medemens 2, Kerk in Actie 
Luc Gorrebeek 
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Omzien naar elkaar 
Voor zover bij het maken van deze zondagsbrief bij de kerkenraad bekend, 
verblijft er niemand uit onze gemeente in het ziekenhuis.   
Wel is de eerste corona besmetting in Hoek vastgesteld. 
Hopelijk blijft het bij een milde vorm en is de quarantaine voor deze familie 
snel achter de rug. 
 
Voor veel mensen is de coronacrisis een behoorlijk moeilijke tijd, er zijn heel 
veel voorbeelden te noemen. Deze week geven we aandacht voor een paar 
bijzondere situaties. 
Ouders moeten thuis werken en ondertussen kinderen lesgeven; 
dan is het wel even zoeken naar een nieuw evenwicht.  
Ouderen en mensen in een bijzondere woonvorm mogen soms geen of 
beperkt bezoek ontvangen.  
Er zijn kleine en grote zorgen over het mogelijk wegvallen van inkomen. 
Hopelijk hebben alle maatregelen de goede uitwerking en ligt deze periode 
snel achter ons. 
 
De afgelopen week zijn er kaarten bezorgd bij alle gemeenteleden van 80 jaar 
en ouder en bij gemeenteleden in bijzondere omstandigheden,  
als een bemoedigende groet en om met elkaar verbonden te blijven. 
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Bij de komende diensten 
Ds. Saskia Ketelaar blijft de on-line erediensten verzorgen.  
Als zij niet zelf kan voorgaan, neemt een ouderling het van haar over.  
U kunt de kerkdienst om 10.00 uur beluisteren via www.kerkdienstgemist.nl.   
 
Het Middaggebed komt te vervallen; wel is de kerk open op dinsdagmiddag 
tussen 13.00 en 15.00 uur voor gebed of om een kaarsje te branden  
 
Graag wijzen wij u ook nog op de Vespers die ds. Johan Harmanny  
verzorgt op woensdagavond. 
Er is nog een Vesper op woensdag 1 en 8 april, aanvang 19.15 uur. 
Deze vespers zijn uitsluitend te beluisteren via www.kerkdienstgemist.nl  
 
Zondag 5 april, Palmpasen hoopt wederom onze eigen predikant,  
ds. Saskia Ketelaar een korte dienst te verzorgen.  
 
Er zijn geen on-line erediensten op Witte Donderdag, Goede Vrijdag en  
Stille Zaterdag.  
 
Zondag 12 april, Paasmorgen, tijdens deze dienst zal ds. Saskia Ketelaar 
onze voorganger zijn. 
 
 
Alle overige geplande activiteiten tot 1 juni komen te vervallen 
 
 
 
 
 
Tot slot: blijf naar elkaar omzien, even een belletje, zwaaien naar elkaar.... 
laat de ander weten dat je er bent. 
Wij hopen dat u wegen zult vinden om met deze situatie om te gaan en 
helpende handen (te bieden) als dat nodig is.  
U kunt altijd contact opnemen met ds. Saskia Ketelaar of iemand van de 
kerkenraad, zij staan voor u klaar. 
  
Hartelijke groet, namens de kerkenraad, 
Marinka Mahu-Maas 
 
 
 
 
 

http://www.kerkdienstgemist.nl/
http://www.kerkdienstgemist.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/

