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Zondagsbrief 
Zondag 2 december 2018 

Kleur: paars 
 

Eerste zondag van Advent 
Viering van de Maaltijd van de Heer 

 
Voorganger:         ds. Cor de Beun uit Brugge 
Ouderling van dienst: Addie de Bree 
Organist:    Akko de Feijter 
Koster:    Sjaak Verhelst 
Video Wall:   Finie Herrebout 
Crèche:    Nadia de Bruijn  
Op deze eerste zondag van de maand is er ook Tienerkring 
 

De bloemen gaan met een hartelijke groet namens ons allen naar  
mw. Verbrugge in Verpleeghuis ‘Ter Schorre’. 
  
Omzien naar elkaar 
Voor zover bij het maken van deze zondagsbrief bij de kerkenraad bekend, 
is er niemand uit onze gemeente die in het ziekenhuis verblijft en hier 
vermeld kan worden. 

 

Namen van gemeenteleden die ziek zijn, thuis of in het ziekenhuis en namen van 
gemeenteleden waar de bloemen heen kunnen of een kaart gebracht kan worden,  
graag doorgeven aan één van de leden van de werkgroep pastoraat. 
 

Namens het pastorale team,     Ada Dieleman 

 
 
 

Bij het project van de kinderen en de liturgische bloemschikking 
 

Bericht uit de hemel 
 
Johannes is naar het eiland Patmos 
verbannen. Hij krijgt daar visioenen die hij moet 
opschrijven, zodat mensen in alle windstreken 
ze kunnen leen. Hij ziet zeven engelen met 
bazuinen en nog veel, veel meer. 

https://www.kindopzondag.nl/fileadmin/_processed_/csm_KOZ8702-periode-20181202_64a4a3b408.jpg
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Orde van de dienst 
Orgelspel  
 

Woord van welkom door de ouderling van dienst  
  

Dienst van de Voorbereiding 
 

Aansteken van de eerste kaars van Advent,  
de kaars voor de Tienerkring en de kaars voor de Kinderkring  

   door Jonie Rijksen 
 

Psalm van de intocht:  Psalm 25: 1 en 2      (zo mogelijk staande) 

   

Moment van Stilte en Inkeer 
 

Bemoediging en Groet             (daarna gaan allen zitten) 
 

Zingen:   ‘Hef op uw hoofden, poorten wijd’  Lied 435: 1 
 

Gebed om ontferming 
 

Zingen:   ‘Op U, mijn Heiland, blijf ik hopen’  Lied 442: 1 en 2 

 
Dienst van Het Woord 

 

Gebed van de zondag 
    

Met de kinderen Adventsproject van Kind op Zondag ‘Geloof met me mee!’ 
 Vandaag is het thema: ‘Bericht uit de hemel – Ik geloof in engelen’ 
 

Zingen, projectlied:   
 

  
 
 
 
  

 
 
 

Geloof dat de hemel open kan gaan. 
God blijft niet ver weg, Hij spreekt mensen aan. 

  

Zo gaan wij op weg, op weg met het licht. 
Op zoek naar een mooi en hoopvol bericht. 
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De kinderen in de basisschoolleeftijd en de tieners gaan, met het Licht van de Paaskaars 
naar de kinderkring o.l.v. Adri-Anne Biesheuvel en naar de tienerkring o.l.v. Dagmar Elve.  

 
Profetenlezing:  Jesaja 63: 19 – 64: 8            lectrice: Jenny Wilson 

 

Evangelielezing:  Marcus 13: 24 – 37  
 
Zingen:    ‘Nu daagt het in het oosten’ 
    Lied 444: 1, 2 en 5   

 
Uitleg en Verkondiging  
 

Orgelspel  
 

Kinderen komen onder orgelspel terug in de kerk 
 

Zingen:  ‘Wij loven U, o God, belijden U als Heer’ 
Lied 412: 1 

 
Dienst van de Tafel 

 
Inzameling van de gaven onder orgelspel bestemd voor de Protestantse 
Kerk in Nederland; Missionairwerk. 
 

Voorbeden  
 
Praktische aanwijzingen  
 
Nodiging  
 

We vormen een staande kring. Wie liever niet wil delen in brood en wijn,  
nodigen we van harte uit toch in de kring te komen staan.  

 
Tafelgebed  
 

Vg:   De Heer zal bij u zijn  
Allen:  DE HEER ZAL U BEWAREN  
Vg:   Verheft uw harten  
Allen:  WIJ HEBBEN ONS HART BIJ DE HEER  
Vg:   Brengen wij dank aan de Heer, onze God  
Allen:  HET PAST ONS DE HEER TE DANKEN  
Vg:   Ja waarlijk, het past ons o goede God,  

u te danken, want uw trouw blijkt ons telkens weer.  
Vreugde geeft gij ons te drinken,  
met goedheid omgeeft Gij ons.  
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Zo straalt uw ster van Licht en Liefde  
  ons tegemoet.  

Daarom zegenen wij Uw grote Naam,  
we danken u samen met allen  

  die ons zijn voorgegaan,  
samen met allen die van uw liefde leven  
en zingen het uit:  

 

Allen:  HEILIG, HEILIG, HEILIG! HEER VAN ALLE MACHTEN,  
HEMEL, ZEE EN AARDE ZIJN VOL VAN HEERLIJKHEID.  
HIJ DIE KOMT GEZEGEND, IN DE NAAM DES HEREN 
AMEN, HOSANNA, ZINGEN WIJ DE HEER.           

        (Melodie: Lied 985)  

 
Vg:   Wij danken u, o God, …… 

   ……. 
 

Allen:  

 
Vg:   o God, laat ons dan in Hem blijven:  

ranken, gevoed met leven,  
opdat wij vrucht dragen, vruchten van uw Geest.  
Maak ons zo één lichaam  

  dat Uw liefde vieren kan.  
Voeg al uw mensenkinderen samen  
in het huis van uw liefde, het land van uw belofte.  
Zo bidden wij:  

ALLEN:  ONZE VADER, DIE IN DE HEMELEN ZIJT.....  
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Gemeenschap van brood en wijn onder orgelspel  
 
Dankzegging  
 
Slotlied:  ‘Ga, stillen in den lande’ Lied 440: 1 en 2 
 
Uitzending en Zegen  
 Aansluitend zingen: Amen, amen, amen Lied 431c 
 
Orgelspel 
 
Collecte bij de uitgang bestemd voor het plaatselijk kerkenwerk 
 
Op deze eerste zondag van de maand is iedereen van harte welkom voor 
koffie, thee of fris in de ontmoetingsruimte. 

 
 
 
 
Bij de komende diensten 
 

Dinsdag 4 december: Open kerk 13.00 uur – 15.00 uur  
Middaggebed in de Dag-kapel om 13.15 uur 

In de ontmoetingsruimte wordt er gezorgd voor koffie en thee. 
Iedereen is van harte welkom.  

 

Zondag 9 december, Tweede zondag van Advent,  hoopt om 10.00 uur   
Ds. Joan van Kempen, uit Westerbork voor te gaan. De collecte tijdens  
de dienst is bestemd voor de Protestantse Kerk in Nederland; Pastoraat.   
Bij de uitgang wordt er gecollecteerd voor het plaatselijk kerkenwerk.  

De komende weken: 
 

Woensdag 5 december: ‘In Gesprek!’ – Bijbelse Ethiek, o.l.v. ds. Dick Stap 

    Aanvang 20.00 uur, inloop vanaf 19.30 uur. 
    Gladiolenlaan 6 
    Verdere info: Corry Siersema of Cor-Elli de Bruijn 
 

Dinsdag 11 december: Eethoek, zie verder onder mededelingen 
 
Dinsdag 11 december: Kerkenraadsvergadering, aanvang 19.30 uur
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Mededelingen 
Vanuit de kerkenraad     Na de kerkdienst van 11 november heeft de 
kerkenraad de informatie kunnen delen met de gemeenteleden m.b.t. de 
nieuw ontstane situatie na het afscheid van ds. Arie van der Maas. Over de 
samensprekingen met onze buurgemeente Pg Philippine, Sas van Gent, 
Sluiskil en het naderende afscheid van pastoraal werker Ank Muller, want na 
een korte en fijne periode van samenwerking kiest  Ank voor een ( in tijd) 
grotere uitdaging in Oost Souburg. We gunnen haar dit nieuwe avontuur en 
wensen haar veel zegen bij deze werkzaamheden als pastoraal  
medewerker. De kerkenraad beraadt zich over haar opvolging.  
De volgende vergadering staat gepland op dinsdag 11 december a.s. 
 
Eethoek voor alleenstaanden 
Ook deze maand is er weer een avond van gezellig samenzijn waarin maaltijd en 
ontmoeting centraal staan en wel op dinsdag 11 december. 
De kosten bedragen € 8 per persoon.  
De maaltijd begint om 18.00 uur, u bent van harte welkom vanaf 17.30 uur  
in de ontmoetingsruimte van de kerk aan de Langestraat.  
Graag aanmelden voor 9 december bij Catrien Mol (0115-441397)  
of  Cora Tollenaar (0115-441709).  
Samenwerkende Diaconieën van Protestantse gemeente en  
Gereformeerde Kerk (vrijgemaakt) 

 
Van de werkgroep Diaconaat & ZWO 
Het nieuwe magazine “Licht” uitgegeven door Kerk in Actie staat deze keer 
in het teken van de Advents en Kerstcampagne:  
“Geef Licht aan Kinderen in de Knel” 
Deze dag, 2 december is de eerste zondag van Advent.  
We leven toe naar Kerst, het feest van licht. Voor veel kinderen wereldwijd is 
Kerst echter helemaal geen feest. Zij zijn op de vlucht, groeien op in 
armoede, werken in fabrieken of worden misbruikt.  
Met de kerstcampagne “Geef Licht” roept Kerk in Actie op Gods Licht te delen 
met kwetsbare kinderen voor wie het leven vaak donker is. 
“Als alles duister is, ontsteek dan een licht dat nooit meer dooft”   
Op de middenpagina van dit blad staat een “Ganzebordspel”.  
Tijdens het spelen staat u even stil bij de kinderen die het  
moeilijk hebben in deze wereld.      
U kunt dit Advents en Kerstnummer “Licht” meenemen.  
Het ligt op de statafel bij de ingang van de kerkzaal.   
 
Attentie i.v.m. inbraakalarm  
In het bijzonder voor hen die een sleutel van het kerkgebouw hebben. 
We constateren vaak dat de voordeur open is of/en dat het inbraakalarm niet 
is ingeschakeld. Graag hiervoor aandacht! 
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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/

