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Zondagsbrief 

Zondag 17 mei 2020 
 

6e Zondag van Pasen 
Kleur: Wit 

 
Voorganger:   ds. Saskia Ketelaar 

Ouderling van dienst:  Kees Biesheuvel 
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 dhr. Daan Haak, Langestraat. 
 
Omzien naar elkaar 
Voor zover bij het maken van deze zondagsbrief bij de kerkenraad bekend, 
verblijft Rheina, echtgenote van Egbert Cijsouw in het ziekenhuis in 
Terneuzen.  
 
 

Voor veel mensen is de coronacrisis een behoorlijk moeilijke tijd, er zijn heel 
veel voorbeelden te noemen.  
Deze zondag aandacht voor alle alleenstaanden, in het bijzondere voor 
(internationale) studenten voor wie het vele thuis-zijn heel moeilijk kan zijn. 
Dat er oog blijft voor wat er voor hen nodig en belangrijk is! 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

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

Thema: ‘Tussen hemel en aarde’ 
 
Woord van welkom door de ouderling van dienst  
 
Openingslied: Psalm 8   uit Liedbundel: Psalmen 

 

Heere, onze Heere, hoe heerlijk is uw naam. 
Op de hele aarde, boven sterren,  zon en maan.  
Door de mond van kleine kind'ren legt U een fundament.  
Als wapen tegen vijand en wraaklustigen bestemd.  
 

Heere, onze Heere, hoe heerlijk is uw naam. 
Op de hele aarde, boven sterren,  zon en maan.  
Zie ik Uw hele schepping, het werk, Heer, van uw hand, 
wat is dan toch de mens die voortkomt uit het stoffig zand.  
 
Heere, onze Heere, hoe heerlijk is uw naam. 
Op de hele aarde, boven sterren,  zon en maan.  
Toch gaf U ons de dieren en planten in beheer; 
U kroont ons met uw heerlijkheid, voltooit het met uw eer! 
 
Heere, onze Heere, hoe heerlijk is uw naam. 
Op de hele aarde, boven sterren,  zon en maan.  
O Heere, onze Heere, hoe heerlijk is uw naam. 
Ja, op de hele aarde boven sterren, zon en maan. 
 
Bemoediging en groet  
 
Inleidende woorden bij deze dienst 
 

Kinderlied: ‘Hemelvaart’  Zingen met … Meester Richard 
 

Ik moet weggaan, Ik moet weggaan,  
Ik kan echt niet blijven,  
maar ik zal een mooie brief in jullie harten schrijven.  
Als je dan mijn woorden leest,  
weet je dat Ik ben geweest.  
 

Ik ben bij je, Ik ben bij je,  
Ik ben t’ruggekomen  
en ik heb mijn mooiste vuur voor jullie meegenomen.  
Door het wonder van de Geest vieren wij het Pinksterfeest.  
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Ik ben bij je, Ik ben bij je,  
Ik ben bij de mensen,  
zodat ze elkaar verstaan over alle grenzen.  
Door het wonder van de Geest vieren wij het Pinksterfeest.  

  

Gebed 
 
Nieuwtestamentische lezing: Johannes 16: 16 – 28  
 
Zingen: ‘Hoor, een heilig koor van stemmen’ 
  Nederland Zingt, Lied 726  

 
Overdenking 

 
Zingen: ‘Onze Vader in de hemel’ 
  Nederland Zingt, Lied 1006  
 

Gebeden 
 
Slotlied: ‘Lichtstad met paarlen poorten’ 
  Nederland Zingt, Evangelische Liedbundel, lied 413 
 

Lichtstad met uw paarlen poorten, 
wond're stad zo hoog gebouwd 
Nimmer heeft men op deez' aarde, 
ooit uw heerlijkheid aanschouwd. 
Refrein: Daar zal ik mijn Heer ontmoeten, 

luist'ren naar zijn liefdestem. 
Daar geen rouw meer en geen tranen 
in het Nieuw Jeruzalem. 

 
Heilig oord vol licht en glorie 
waar de boom des levens bloeit 
En de stroom van levend water 
door de gouden Godsstad vloeit. 
Refrein: Daar zal ik mijn Heer ontmoeten, 
  … 
 
Wat een vreugde zal dat wezen 
Straks vereend te zijn met Hem 
In die stad met paarlen poorten 
in het nieuw Jeruzalem. 
Refrein: Daar zal ik mijn Heer ontmoeten, 
  … 
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Heenzending en zegen 
  Aansluitend: ‘Ubi caritas’ (lied 568)   

      ‘Waar vriendschap en liefde is, daar is God’ 

 
 
Na de zegen: A Place In Heaven – Soweto Gospel Choir 
 
Do I have a place in heaven 
where Jesus is the king 
Do I have a place in heaven 
where Jesus is the king 
Oh my Lord, you are my savior,  
my king, and my lord 
Oh my Lord, you are my savior,  
my king, and my Lord 
I can hear the Angels in heaven 
all singing Hallelujah 
I can hear the Angels in heaven 
all singing Hallelujah 
Oh my Lord you are my savior,  
my king, and my Lord 
Oh my Lord, you are my savior,  
my king, and my Lord 
I can see the beautiful city 
that God has promise me 
I can see the beautiful city 
that God has promise me 
Oh my Lord 
(Oh my Lord) You are my…  
 

Heb ik een plaats in de hemel 
waar Jezus de koning is 
Heb ik een plaats in de hemel 
waar Jezus de koning is 
Oh mijn Heer, u bent mijn redder,  
mijn koning, en mijn Heer... 
Oh mijn Heer u bent mijn redder,  
mijn koning, en mijn Heer 
Ik kan de engelen in de hemel horen 
allemaal zingende Hallelujah 
Ik kan de engelen in de hemel horen 
allemaal zingende Hallelujah 
Oh mijn Heer, u bent mijn redder,  
mijn koning, en mijn Heer 
Oh mijn Heer, u bent mijn redder,  
mijn koning, en mijn Heer 
Ik kan de mooie stad zien 
die God mij heeft beloofd 
Ik kan de mooie stad zien 
die God mij heeft beloofd 
O, mijn Heer, 
(Oh mijn Heer) U bent mijn...  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5 
 

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  

 

Wanneer deze periode voorbij is en we weer samen in de kerk kunnen komen, 
zal de werkgroep Diaconie & ZWO laten weten aan welke doelen de collecte 
voor Kerk in Actie precies is gegeven. 
Op dit moment is er, buitenom de ontvangen bedragen, een bijdrage gegeven 
aan de actie ‘Help een stille coronaramp voorkomen’. 
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Bij de komende diensten 
Ds. Saskia Ketelaar blijft de online 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  
 
 
Hemelvaartsdag donderdag 21 mei;  
tijdens deze feestdag is er vanuit onze kerk geen online dienst. 
 

We verwijzen u graag door naar digitale diensten bij de ‘buren’: 
Pg Axel; 9.30 uur, ds. Jan Verlinde, via www.kerkomroep.nl  
Pg Terneuzen; 10.00 uur ds. Huub Smeets, via www.kerkdienstgemist.nl 
Hoek, Gereformeerde Kerk (v); 9.30 uur, via www.kerkdienstgemist.nl  

 
 
Zondag 24 mei zal ouderling Ada Dieleman de dienst leiden. 
 
 
De komende weken: 
In navolging op de eerste aangepaste Kerkenraadvergadering, volgt de 
komende week een deel van de tweede ronde. 
De werkgroepen komen in kleine groepjes bijeen.  
Bij al de korte bijeenkomsten zijn ds. Saskia Ketelaar en de voorzitter van de 
kerkenraad, dhr. Henk Siersema aanwezig. 
 
Dinsdag 19 mei:  19.00 uur,  Pastoraat 
 
 
 

  

http://www.kerkdienstgemist.nl/
http://www.kerkomroep.nl/
http://www.kerkdienstgemist.nl/
http://www.kerkdienstgemist.nl/
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Werkgroep Diaconie & ZWO 
 
‘Zondag-Soepdag’ wie herinnert zich die zondag niet? 
Op 16 februari hebben we na de dienst heerlijke soep 
gegeten en is er ook nog voor thuis meegenomen.  
De soep was als sneeuw voor de zon verdwenen. 
 
Zodra we weer samen in de kerk kunnen eten gaan we zeker nog een keer 
een zondag-soepdag houden. 
Nu doen we het op een andere manier: de soep wordt bij u thuis gebracht! 
Voor € 3,00 heeft u al een emmertje met een halve liter, één liter soep kost € 5,00.  
 
Graag opgeven via scribaat@pknhoek.nl of via Cor-Elli de Bruijn telfnr. 0115-617011  
Met vermelding van naam, adres en aantal liters soep. 
De soep wordt de zaterdagmiddag voor Pinksteren, zaterdag 30 mei bij u gebracht. 
Betaling graag bij aflevering, contant in enveloppe. 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

‘Delta voor Indonesië’ 

de mensen in Indonesië kunnen onze steun gebruiken!  

mailto:scribaat@pknhoek.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/

