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Zondagsbrief 
Zondag 26 april 2020 

 

3e Zondag van Pasen 
Kleur: Wit 

 
Voorganger:   ds. Saskia Ketelaar 

Ouderling van dienst:  Addie de Bree 
Videowall:     Finie Herrebout 

 

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 Wil Steenhuis, Julianastraat  
 

Tijdens de afgelopen week zijn er namens de gemeente, als teken van 
meeleven kaarten bezorgd bij verschillende gemeenteleden:  
dhr. Daan Haak, Langestraat en mevr. Mies Faes, Nieuwstraat. 
 
Feestelijk bericht: 
Dhr en mevr J.M. Francke- Vermeulen,  Azaleastraat 3, 4542BR Hoek,  
zijn dinsdag 28 april, 60 jaar getrouwd! 
Van harte gefeliciteerd en een bijzonder mooie dag gewenst! 
 
Lintjes regen in Zeeland! 
Veel Zeeuwen zetten zich al jaren belangeloos in voor de gemeenschap.  
Twee gemeenteleden ontvangen hiervoor een onderscheiding;  
Lid in de Orde van Oranje-Nassau:  
mevr. Jo Dees-Benschap Knook en dhr. Henk Siersema. 
Beiden van harte gefeliciteerd!! 
 
 

Omzien naar elkaar 
Voor zover bij het maken van deze zondagsbrief bij de kerkenraad bekend, 
verblijft mevr. Vermeulen-Schoonakker in het ziekenhuis in Oostburg.  
 

http://www.kerkdienstgemist.nl/
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Voor veel mensen is de coronacrisis een behoorlijk moeilijke tijd, er zijn heel 
veel voorbeelden te noemen.  
Het thema van de dienst is ‘De Goede Herder, daarom is er vandaag speciale 
aandacht voor hen die ons land regeren en besturen.  
Dat zij in deze moeilijke tijd wijsheid krijgen voor moeilijke beslissingen. 
 

En er is aandacht voor ondernemers die naast de zorgen om gezondheid 
soms grote zorgen hebben om hun financiële situatie, waarbij er misschien 
beslissingen over personeel genomen moeten worden.  

 
 

Orde van dienst 
 

Thema: ‘De Goede Herder’ 
 

Woord van welkom door de ouderling van dienst  
 

Openingslied: ‘Here Jezus om uw woord’   Lied 314: 1 en 3 
 

Bemoediging en groet  
 

Inleidende woorden bij deze dienst 
 

Kinderlied: ‘Jezus is de Goede Herder’ 

Jezus is de goede herder,  
Jezus Hij is overal,  
Jezus is de goede herder,  
brengt mij veilig naar de stal. 

Als je 's avonds niet kunt slapen,  
als je bang in 't donker bent,  
denk dan eens al die schapen  
die de Heer bij name kent. 

Jezus is de goede herder,  
Jezus hij is overal,  
Jezus is de goede herder,  
brengt mij veilig naar de stal. 

En wanneer je soms alleen bent  
en je hart is vol verdriet,  
denk dan aan de goede herder  
Hij vergeet Zijn schaapjes niet. 

Jezus is de goede herder,  
Jezus Hij is overal,  
Jezus is de goede herder,  
brengt mij veilig naar de stal. 
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Gebed 
 
Oudtestamentische lezing: Ezechiël 34: 1 – 11  
 

Nieuwtestamentische lezing: Johannes 10: 1 – 16     
 
Zingen: ‘Mijn God Mijn Herder zorgt voor mij’  Lied 23c 

 

Overdenking 

 
Luisterlied: ‘Mijn herder’ - Sela 
 
 De Heer is mijn herder, het ontbreekt mij aan niets 
 Hij omringt mij met zijn liefde 
 De Heer is mijn herder, het ontbreekt mij aan niets 
 Hij laat mij rusten in zijn nabijheid 
  Hij roept mijn naam, ik hoor zijn stem, Hij de mijne 
  Als ik dwaal, zoekt Hij mij op, brengt mij veilig thuis. 
  Mijn Herder verzorgt al mijn wonden,  
  heeft mij teder verbonden 
  er is geen betere plek dan bij Hem te zijn 

De Heer is mijn herder, het ontbreekt mij aan niets  
Hij omringt mij met zijn liefde 
De Heer is mijn herder, het ontbreekt mij aan niets 

 Hij laat mij rusten in zijn nabijheid 
  Hij gaat mij voor, ik volg zijn spoor, Hij zal leiden 
  als ik val geeft Hij mij kracht om weer op te staan 
  mijn Herder beschermt heel mij leven 
  door het zijne te geven 
  er is geen betere plek dan bij Hem te zijn. 
   

Al gaat mijn weg door een donker dal 
  Ik weet dat hij mij brengen zal 
  naar een plaats waar ik eeuwig thuis zal zijn 

 
Gebeden 
 
Slotlied: ‘Laat m’in U blijven groeien bloeien’  Gezang 78: 1, 2 en 4 

          Liedboek voor de Kerken 
 
Heenzending en zegen 
  Aansluitend: ‘Ubi caritas’ (lied 568)   

      ‘Waar vriendschap en liefde is, daar is God’ 

 
 
Na de zegen: ‘Wilhelmus van Nassouwe’ Lied 708 

    Vanuit de Augustijnenkerk in Dordrecht  
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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 3 mei zal de online dienst geleid worden ouderling Ada Dieleman 
 
Zondag 10 mei, zal ds. Saskia Ketelaar voorgaan tijdens de online dienst  
 
 
Alle overige geplande activiteiten komen tot 1 juni te vervallen 
 
 
 
 
 
Herbevestiging ambtsdragers 
In juli eindigt de termijn van de volgende kerkenraadsleden:  
mevrouw Ada Dieleman (pastoraal ouderling),  
de heer Ko Dieleman (ouderling kerkrentmeester),  
mevrouw Daniëlle Rijksen (jeugdouderling) en  
mevrouw Karina Wolfert (diaken). 
De kerkenraad is verheugd u te kunnen meedelen dat zij zich allen 
herkiesbaar stellen voor een nieuwe termijn.  
Als er voor 8 mei 2020 geen schriftelijke bezwaren worden ingediend,  
zal de bevestiging later in het jaar plaatsvinden.  
In de vergadering van maart is voorgenomen om dat op zondag 7 juni 2020  
te laten plaatsvinden.  
De omstandigheden in de komende maanden zullen uitwijzen of  
de bevestiging op de voorgenomen datum kan plaatsvinden.  
  
Er bestaat (nog steeds) een vacature voor diaken.  
U wordt van harte uitgenodigd om voor 8 mei 2020 namen van gemeenteleden 
in te dienen om in deze vacature te kunnen voorzien.  
U kunt de namen schriftelijk indienen bij de scriba, Marinka Mahu.  
De kerkenraad hoopt dat u van deze gelegenheid gebruik maakt . 

  

http://www.kerkdienstgemist.nl/
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Mededelingen 
 
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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#Nietalleen 

In deze tijd van corona gebeuren er ook mooie dingen.  
Eén voorbeeld is het platform #Nietalleen.  
Deze organisatie brengt hulpvrager en 
hulpgever met elkaar in contact. 
Veel kerken en andere organisaties zijn 
hierbij aangesloten. 
 
 
Stichting Present verzorgt in de gemeente Terneuzen de coördinatie.  
Zij ontvangen de hulpvragen en geven die door aan de vrijwilligers die het 
beste passen bij de hulpvraag.  
 

Hulpvragen kunnen zijn: boodschappen doen, een kaartje sturen, 
een luisterend oor bieden, het doen van tuinklusjes, klein reparatiewerk. 
Elke dag kunt u op televisie zien wat er door deze organisatie in heel het land 
wordt gedaan. (NPO1, 16.30 uur) 
 
Ook als het voor u of voor iemand die u kent nodig is,  
is deze hulp beschikbaar! 
Opgeven kan via de website www.nietalleen.nl of via tel.0800-1322  
 

Al het werk gebeurt uiteraard met inachtneming van de richtlijnen van het RIVM. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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


8 
 

 
 
 
 
 
 

Mensen van de Weg 

 
Mensen van de Weg zijn wij, 

zijn voetspoor dat is blijven staan, 
de route die wij willen gaan, 
mensen van de Weg zijn wij. 

 
Mensen van het Licht zijn wij 

dat onze weg verlicht en wenkt, 
dat kleur aan onze dagen schenkt. 

mensen van het Licht zijn wij. 
 

Mensen van het Woord zijn wij,  
dat Licht brengt in ons hart en leeft, 
dat aan ons zoeken richting geeft. 

mensen van het Woord zijn wij. 
 

Mensen van de Daad zijn wij, 
van wat het Woord ons geeft te doen 

op deze dag, in het seizoen. 
mensen van de Daad zijn wij. 

 
Mensen van de Geest zijn wij. 

zij geeft ons kracht en vuurt ons aan 
met woord en daad de Weg te gaan. 

mensen van de Weg zijn wij. 
 

Jacqueline Roelofs-van der Linden 
Uit: Medemens 

 


