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Zondagsbrief 

Zondag 7 juni 2020 
 

 

Zondag Trinitatis 
Kleur: Rood 

 
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 en dank namens 
ons allen bezorgd bij Marinka Mahu-Maas en Finie Herrebout die de afgelopen 
weken heel veel extra werk verzet hebben. 
 

Omzien naar elkaar 
Voor zover bij het maken van deze zondagsbrief bij de kerkenraad bekend, 
verblijft er niemand van onze gemeente in het ziekenhuis. 
 

Eliane Wolfert, Koudepolderstraat 15, heeft haar arm gebroken en die zit nu in 
het gips. Daar staan al heel wat namen op. 
Namens de gemeente heeft ze van onze jeugdouderling iets leuks gekregen. 
 
 
Deze week feliciteren we alle examenkandidaten van de middelbare school die 
sinds afgelopen donderdag zeker weten dat ze geslaagd zijn. 
Een echt feest zoals we gewend zijn kan helaas niet gevierd worden door de 
corona maatregelen, maar het diploma is er! 
 

Natuurlijk denken we ook aan degenen voor wie het niet is gelukt en die het 
centraal examen hard nodig hadden om te kunnen slagen. 
 
 

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

Voor de dienst speelt Akko de Feijter op het orgel.  Welkom terug! 
 

Thema: ‘Alle volken’ 
 
Woord van welkom door de ouderling van dienst  
 
Openingslied: Psalm 100: 1 – 4  Nederland Zingt  

 

Bemoediging en groet  
 

Inleidende woorden bij deze dienst 
 

Kinderlied: ‘Vlammetjes’ Elly & Rikkert 
 

Jezus was weggegaan – wat een verdriet 
Eerst geloofden zijn vrienden het niet 
ze zaten al nachten bij elkaar 
en dachten: o was het maar niet waar 
Toen opeens… een vreemd geruis… 
en overal vlammetjes door heel het huis 
 

refrein: Vlammetjes, vlammetjes - Vol van vuur 
Dwars door de kamer - Dwars door de muur 
Vlammetjes, vlammetjes 
O wat een feest - Vuur van de Heilige Geest  

 

Weg was de duisternis – weg het verdriet 
De vrienden van Jezus zongen een lied 
de mensen die kwamen allemaal 
en hoorden dat lied in hun eigen taal 
Hosanna, Shalom, en Hoezee! 
En iedereen kreeg z’n eigen vlammetje mee 
 

refrein  Vlammetjes, …… 
 

Als het soms donker is  
en jij hebt verdriet 
denk aan die vlammetjes 
en zing je lied! 
 

refrein  Vlammetjes, ….. 
 

Vlammetjes, vlammetjes - Vol van kracht 
Dwars door het donker - Dwars door de nacht 
Vlammetjes, vlammetjes 
boven je hoofd - als je in Hem gelooft 

 

Gebed 
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Nieuwtestamentische lezing: Matteüs 28: 16 – 20    
 
Zingen: ‘Licht voor alle volken’   Ned. tekst: André F. Troost 

        Nederland Zingt 
 
Licht voor alle volken    
zon van mijn bestaan, 
kom, breek door de wolken  
streel mij, raak mij aan 
 
God laat heel de aarde    
zien hoe Christus puur 
als een schat bewaarde   
stralend vreugdevuur 

Daarin zal ik lopen    
heel de lange dag   
tot, de hemel open, 
ik naar binnen mag 
 
Om U te omhelzen   
Vader van het licht 
zon, hoe onvoorstelbaar   
glanst uw aangezicht 

 
Overdenking 

 

Luisteren naar orgel  

 

Gebeden 
 

Slotlied: ‘Maak ons tot een stralend licht voor de volken’ Opwekking 346 

          Nederland Zingt 
Maak ons tot een stralend licht voor de volken, 
en stralend licht voor de mensen om ons heen. 
Tot de wereld ziet wie haar het leven geeft.  
Laat het schijnen door ons heen.  
 

Maak ons tot een woord van hoop voor de volken, 
een levend woord voor de mensen om ons heen. 
Tot de wereld weet dat U verlossing geeft. 
Uw genade door ons heen.  
 

Maak ons tot een vrolijk lied voor de volken, 
een lied van dank voor de mens om ons heen. 
Tot de wereld zingt voor degeen die eeuwig leeft. 
Laat het klinken door ons heen.  
 

En bouw uw konkinkrijk in de volken,  
uw wil geschied'  in de mensen om ons heen, 
Tot de wereld weet dat Jezus Christus heerst.  
Bouw uw koninkrijk in ons. 
Bouw uw koninkrijk op aard'! 

 

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

      ‘Waar vriendschap en liefde is, daar is God’ 
 

Na de zegen orgelspel  
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Actie Vakantietas  

Doet u ook mee? 

 

Kinderen uit kwetsbare gezinnen in Nederland, ook in Hoek, kunnen 

meestal niet op vakantie. Wanneer in de zomervakantie klasgenootjes 

uitvliegen naar zonnige oorden, blijven zij achter.  

Met de actie Vakantietas kunt u hen verrassen met een rugzak vol 

verrassingen voor de zomervakantie.  

 

Wat komt er in de tas? 

(buiten)speelgoed, spelletjes, 

knutselspullen, bon voor een ijsje, 

toegangskaartje speeltuin,  

tijdschriften, enz. 

 

 

Hoe kunt u meedoen? 

Door een aangeleverde rugtas te vullen voor een gezin waarvan de 

hobby’s van de kinderen bekend zijn. Zo wordt het echt een 

verrassing ‘op maat’.    

Geef dit door aan de werkgr ZWO & Diaconaat, Cor-Elli (tel. 06-13291968) of 

Nelly (tel. 06-46135858) en u ontvangt de tas en een lijstje met ideeën 
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Meedoen kan ook door een financiële bijdrage te geven in een enveloppe 

(met vermelding: Vakantietas) in de brievenbus van de kerk.  

Of door geld te storten op rekeningnummer  
NL68RBRB 0845159615 t.n.v. Diaconie PKN Hoek o.v.v. ‘Vakantietas’ 

 

Doet u ook mee? 

Dan kunnen we heel veel kinderen blij maken! 

 

      In samenwerking met  
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Bij de komende diensten 
 
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 14 juni zal ouderling Henk Siersema voorgaan in de online dienst 
Het thema van deze dienst is “Omzien naar elkaar” en er wordt digitaal 

medewerking verleend door gospelkoor ‘Or Tamim’.   

 

  

http://www.kerkdienstgemist.nl/
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Straks weer terug naar de kerk? 
 

De verruiming van de maatregelen inzake het coronavirus betekent dat de 

kerk vanaf 1 juni voor een bepaald aantal leden (maximaal 30) weer open mag.  

 

Op maandag 25 mei hebben we met een werkgroep over deze zaken 

gesproken en gewikt en gewogen. We hebben besloten om nog een paar 

weken te wachten en zo de effecten van de verruiming te kunnen zien.  

Het is geen eenvoudige beslissing, want we zijn ons er van bewust dat het 

samenkomen in de kerk heel belangrijk is, zeker voor degenen die de dienst 

niet digitaal kunnen beluisteren.  

 

De vraag aan een ieder is: “Als de kerk over een paar weken weer open 

gaat, geeft u zich dan op om naar de diensten te komen?” 

 

Laat uw antwoord weten aan de scriba Marinka Mahu, per telefoon of  

per e-mail (scribaat@pknhoek.nl), of laat het weten aan één van de 

kerkenraadsleden.  

U hoeft niet te denken: “laat een ander maar voorgaan”. Dat is nobel, maar 

daarmee krijgt de kerkenraad geen zicht op het aantal mensen dat van de 

gelegenheid gebruik gaat maken. Het kan ook zo zijn dat u actief wordt 

benaderd om uw mening te geven. Het wordt allemaal bij elkaar opgeteld. 

 

Ondertussen gaan de organisten weer wel medewerking verlenen aan de 

erediensten en ds. Saskia Ketelaar gaat ook het bezoekwerk weer voorzichtig 

oppakken. 

 

En natuurlijk kunt u iedere dinsdag tussen 13.00 en 15.00 uur in de kerk 

terecht voor een gesprek, gebed of het branden van een kaarsje.  

In de meeste gevallen is ds. Saskia Ketelaar dan aanwezig. 
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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  
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

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/

