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Zondagsbrief 
Zondag 12 april 2020 

 

Paasmorgen 
Kleur: Wit 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

‘Ik zeg het allen, dat Hij leeft, dat hij is opgestaan. 
Dat met zijn Geest Hij ons omgeeft, waar wij ook staan of gaan. 

Lied 642: 1 

 
 
Voorganger:   ds. Saskia Ketelaar 

Ouderling van dienst:  Ko Dieleman 
Videowall:     Finie Herrebout 
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Ook op deze bijzondere zondag, Paasmorgen 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.   
Ook later is deze dienst nog te beluisteren. 
 

Heeft u niet de mogelijkheid om de dienst te beluisteren of kent u iemand? 
Laat het even weten dan kan de dienst op papier bezorgd worden. 
 
 

Deze zondag worden de bloemen met een hartelijke groet namens ons allen 
bezorgd bij mevr. Saar van de Wege, Rozenlaan 2. 
 

Omzien naar elkaar 
Voor zover bij het maken van deze zondagsbrief bij de kerkenraad bekend, 
verblijft mevr. Vermeulen-Schoonakker in het ziekenhuis in Oostburg.  
 
Voor veel mensen is de coronacrisis een behoorlijk moeilijke tijd, er zijn heel 
veel voorbeelden te noemen. Deze week is er in het bijzonder aandacht voor 
degenen die iemand verloren hebben aan de dood. Zij moeten een uitvaart 
ervaren, waarbij de coronamaatregelen grote impact hebben. 
Waar woorden op deze momenten vaak te kort schieten is het goed elkaar  
aan te raken en juist dat kan nu niet. 
Ook bij deze situatie van onmacht proberen we als gemeente nabij te zijn. 

  

http://www.kerkdienstgemist.nl/
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Orde van dienst 
 

Thema: Sta op! 
 
 
 

Woord van welkom door de ouderling van dienst  
 

 Tekst bij de liturgische schikking: 
 

Net als in de lezingen bij de vierde zondag staat ook op 
eerste paasdag ‘het zien’ centraal. Jezus leeft,  
hij is zichtbaar, herkenbaar en tastbaar!  
Ook in deze schikking wordt de stip het oog, de pupil. 
Rond het oog ontstaat een krans van kleinere ‘ogen’: 
glazen flesjes met een kleine witte Gerbera.  
Het weefsel is levend geworden door de bloesemtakken 
 

 
 
Openingslied: ‘Ik zeg het allen dat Hij leeft’   Lied 462: 1, 2 en 3 
  
Bemoediging en groet  

 

Voorganger: Onze hulp in de naam van de HEER 
Allen:  DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT 
Voorganger: Waar kan ik U ontlopen? 
Allen:      VOOR U IS DE NACHT ALS DE DAG, 
Voorganger: de duisternis als het licht, 
Allen:    HEEL MIJN LEVEN DOOR U OMGEVEN! 
Voorganger: De Heer is opgestaan 
Allen:   DE HEER IS WAARLIJK OPGESTAAN!  
Voorganger: Daarom: Genade zij u en vrede van God onze Vader  

en van Zijn Zoon, onze Heer Jezus Christus 
    in gemeenschap met de Heilige Geest.  Amen. 
 
De Paaskaars wordt naar binnen gedragen 
ondertussen zingen: ‘Licht dat ons aanstoot in de morgen’ Lied 601: 1 en 3 

 
Inleidende woorden bij dit Paasfeest 
 
Luisterlied: ‘De steen is weg’  van Meester Richard 
 

 Een steen op het graf, die kan er niet af 
 Iedereen treurt. 
 maar… kijk ‘es wat er is gebeurd 
      kijk ‘es wat er is gebeurd 
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 de steen is weg (2x 
 de weg is vrij (2x  
 het graf is leeg (2x 

 de pijn voorbij (2x 
want Jezus leeft en de steen is weg weg helemaal weg 
  

Een steen op mijn hart, zo zwaar en zo zwart 
 Het komt nooit meer goed. 

maar… kijk ‘es hier wat Jezus doet 
   kijk ‘es hier wat Jezus doet 
 de steen is weg (2x 

 mijn hart is vrij (2x  
 ik voel me nieuw (2x 

 God is bij mij (2x 
want Jezus leeft en de steen is weg weg helemaal weg 

 
 
Gebed 
 
Nieuwtestamentische lezing: Johannes 20: 1 – 18    
 
Zingen: ‘Daar juicht een toon’  Joh.de Heer 25: 1, 2 en 3 

       Evang. Liedb. 122: 1, 2 en 3 
 

Overdenking 

 
Luisterlied: ‘Hallelujah!’  
  Choir of King’s College, Cambridge live performance of Handel’s Messiah 

 
Moment van gedachtenis met neerleggen van de steentjes 
 
Zingen: ‘Heer, herinner u de namen’ 
  

 Heer, herinner U de namen, 
 van hen die gestorven zijn. 
 En vergeet niet dat zijn kwamen  
 langs de straten van de pijn 
 langs de wegen van het lijden 
 door het woud der eenzaamheid 

naar het dag en nacht verbeide 
 Vaderhuis, hun toebereid 
 waarheen zal de mens zich keren 
 die, staand voor uw aangezicht 
 Uwe liefde moet ontberen  
 bij het eindelijk gericht 
 Heer, zo Gij niet wordt bewogen 
 door het breken van zijn stem 
 door de droefheid in zijn ogen 
 is bij niemand heil voor hem 
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Dank- en voorbeden – Onze Vader 
 
Slotlied:  ‘U zij de glorie’  Lied 634  
       Joh. de Heer 45a 

 
Heenzending en zegen 
  Aansluitend: ‘Ubi caritas’ (lied 568)   

      ‘Waar vriendschap en liefde is, daar is God’ 

 
 
 
Na de zegen: 
 Jezus leeft in eeuwigheid  Opwekking 71  
 
 Jezus leeft in eeuwigheid 
 zijn sjalom wordt werk’lijkheid 
 alle dingen maakt hij nieuw 
 Hij is de Heer van mijn leven 
 

Straks als er een nieuwe dag begin 
en het licht het van het duister wint 
mag ik bij hem binnengaan 
voor zijn troon mag staan 
hef ik daar mijn loflied aan 

 
Jezus leeft in eeuwigheid 
zijn sjalom wordt werk’lijkheid 

 alle dingen maakt hij nieuw 
 Hij is de heer van mijn leven 
 

Straks wanneer de grote dag begint  
en het licht voor altijd overwint 
zal de hemel opengaan 
komt de Heer eraan 
heffen wij een loflied aan 

 
Jezus komt in eeuwigheid  
zijn sjalom wordt werkelijkheid 
alle dingen maakt hij nieuw 

 Hij is de Heer van ons leven 
  



6 
 

Mededelingen 
 
Kerkenraadsvergadering 
Ook de kerkenraadsvergadering van 21 april kan i.v.m. de corona maatregelen 
niet doorgaan. Wel zal volgende week in kleine groepjes het wel en wee van  
heel de gemeente besproken worden. 
Want… de kerk is dicht, maar de gemeente niet! 
 
 
 
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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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  
 
Zondag 19 april, zal de online dienst geleid worden ouderling Henk Siersema. 
 
 
Alle overige geplande activiteiten komen tot 1 juni te vervallen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Deze Zondagsbrief is te vinden op de website van de kerk.  
Degenen die geen internet hebben ontvangen de ZB in de brievenbus. 
Kent u iemand die op deze manier de ZB wil ontvangen: laat het even weten. 

 
 
 
 
 
 

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.kerkdienstgemist.nl/
http://www.pknhoek.nl/
http://www.gelovenindedelta.nl/


8 
 

 
 

GEDICHT 
 
 

want als er iets is opgestaan 
vannacht 

is het onze moed 
te doen als hij 

 
als iets is opgestaan 

in deze vroege ochtend 
is het onze wil 
Hem te volgen 

 
als er iets is opgestaan 

is het ons geloof 
dat het donker 

niet 
het laatste woord spreekt 

als er iets nieuw is deze dag 
is het onze liefde  
geboren uit hem 

en bestemd voor de wereld. 
 

want als er iets is opgestaan 
is het ons antwoord op: 

‘Heb jij mij lief?’ 
 
 

Dio van Maaren uit Intercity,  
Bestemming Pasen 


