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Zondagsbrief 
Zondag 3 februari 2019 

Kleur: Groen 
 

Voorgangers:         ds. Anke Dekker uit Brielle 
Ouderling van dienst: Daniëlle Rijksen 
Organist:    Akko de Feijter 
Koster:    Ko Dees 
Video Wall:   Finie Herrebout 
Crèche:    Nadia de Bruijn 
Er is vandaag ook Tienerkring 
      
Vanmorgen is onze voorganger ds. Anke Dekker.  
Zoals eerder vermeld heeft zij sinds 1 januari de pastorale zorg voor onze 
gemeente overgenomen van Reverent Ank Muller.  
We zijn blij dat ds. Dekker ook zo nu en dan zal voorgaan tijdens de 
eredienst.  
Het afscheid van rev. Ank Muller zal plaatsvinden op zondag 17 februari. 

Op deze eerste zondag van de maand is iedereen na de dienst natuurlijk 

weer van harte welkom in de ontmoetingsruimte voor koffie, thee of fris. 

 

De bloemen gaan met een hartelijke groet namens ons allen naar  
Reina en Egbert, Lovenweg 1. 
 
Omzien naar elkaar 
Voor zover bij het maken van deze zondagsbrief bij de kerkenraad bekend, 
verblijft er op dit moment niemand uit onze gemeente in het ziekenhuis.  
We leven mee met gemeenteleden die thuis op dit moment zorgen hebben 
om hun gezondheid. 
 

 

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 
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Orde van de dienst 
 

Orgelspel  
 

Woord van welkom door de ouderling van dienst  
 

Dienst van de Voorbereiding 
 

Aansteken van de kaars voor de kinderkring en voor de tienerkring  
door Aron de Bruijn 

 

Aanvangslied: Psalm 71: 1 en 2        (zo mogelijk staande) 

 

Bemoediging en Groet             (daarna gaan allen zitten) 
 

Drempelgebed 
 

Zingen:  ‘Dit is een morgen als ooit de eerste’ Lied 216 

 

Kyriëgebed besloten met de woorden van lied 299e : 

 

Voorganger: God staat ons bij, er is ons een licht opgegaan. 
   Wil ons er van doordringen dat dit ons levenslicht is 
   zodat wij leven in vertrouwen en hernieuwde toewijding. 
   Amen.  

 
Glorialied:  ‘Alle eer en alle glorie’  Lied 305 
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Dienst van het Woord 
 

Gebed bij de opening van het Woord 
 
Met de kinderen 
 

Wij zingen het kinderlied (2x):  ‘Geroepen om op weg te gaan’  
Lied 832  

 
De kinderen in de basisschoolleeftijd en de tieners gaan met het Licht van de 
Paaskaars naar de kinderkring o.l.v. Marinka Mahu en naar de tienerkring  
o.l.v. Dagmar Elve 

 
Schriftlezing:  Esther 4      

 
Zingen:   ‘Zolang wij ademhalen’  Lied 657: 1 en 3 

 

Schriftlezing:  Lucas 4: 21 – 30             Lectrice: Kobi Heeringa  
 

Zingen:   ‘De Geest des Heren is op hem’ Lied 530 

 

Verkondiging 
 

Orgelspel 
 
  Kinderen komen onder orgelspel terug in de kerk  
 

Zingen: ‘Omdat Hij niet ver wou zijn’  Lied 528 

 

Dienst van Gaven en Gebeden  
 

Inzameling van de gaven onder orgelspel 
                            bestemd voor Kerk in Actie, Werelddiaconaat 

 

Gebeden  Dankgebed – Voorbede – Stil gebed –  
gezamenlijk bidden van het ‘Onze Vader’  
 

Slotlied:  ‘Uit uw hemel zonder grenzen’     (zo mogelijk staande)

   Lied 527   
 

Uitzending en Zegen          

  Aansluitend zingen Amen, amen, amen (lied 431c) 
 

Orgelspel,    
 
Collecte bij de uitgang bestemd voor het plaatselijk kerkenwerk 
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Bij de komende diensten 

Zondag 10 februari, dienst van Schrift & Tafel waarin om 10.00 uur  
ds. Vrouwkje Dees-Hinten uit Westdorpe hoopt voor te gaan.  
De Avondmaalscollecte tijdens de dienst is bestemd voor de Diaconie. 
Bij de uitgang wordt er gecollecteerd voor het plaatselijk kerkenwerk. 
 

Zondag 17 februari,  
 een dienst zoals altijd, toch een bijzondere zondag: Ringzondag 

 

Afgelopen oktober heeft de eerste avond van de Ring Zeeuws-Vlaanderen 
plaatsgevonden. De Ring is opgericht doordat de organisatie van de kerk is 
veranderd en de classis (waarin contact tussen gemeenten mogelijk was) 
veel groter is geworden. 
De Ring heeft als doel om ontmoetingen tussen gemeenten in Zeeuws 
Vlaanderen te organiseren om zo elkaar beter te leren kennen. In de 
toekomst kan er misschien op bepaalde terreinen samengewerkt worden. 
 

Zondag 17 februari is de eerste Ringzondag met een gewone zondagse 
eredienst waarin Reverent Ank Muller uit Vlissingen zal voorgaan. 
Aan alle gemeenten is gevraagd om met een afvaardiging aanwezig te zijn. 
Na de dienst is er gelegenheid om met elkaar in gesprek te gaan. 
In groepjes van ongeveer 10 personen zal er o.a. gesproken worden over  
de eredienst en wat het betekent om kerk te zijn. 
Ook u en jij bent van harte welkom om aan deze gesprekken deel te nemen. 
 

Voor meer informatie kunt u terecht bij: 
Henk Siersema, Elly Tollenaar of Cor-Elli de Bruijn 

  
 

Na de dienst van zondag 24 februari zal de volgende gemeentebijeenkomst 
worden gehouden aansluitend aan de kerkdienst.  
De agendapunten worden later aangegeven. In tegenstelling tot de laatste 
bijeenkomst zal er nu wel gelegenheid zijn tot het stellen en beantwoorden 
van vragen.  
De bijeenkomst zal plaatsvinden in de ontmoetingsruimte en er wordt ook 
deze keer een verslag van gemaakt. 
 
 
 

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/
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Bij de komende weken 
 

Open Kerk en Middaggebed: 
Zoals elke week is dinsdag de kerk geopend vanaf 13.00 uur. 
Om 13.15 uur vindt het Middaggebed plaats in de Dagkapel. 
De kerk en ontmoetingsruimte blijft daarna tot 15.00 uur open. 
Iedereen is van harte welkom, er is koffie of thee en tijd voor een gesprek. 

 
Dinsdag 12 februari:  Kerkenraadsvergadering, aanvang 19.30 uur 
 
Woensdag 27 februari:  Kliederkerk, groep 3 t/m 6 van de basisschool 
Een middag met samen eten, een interactief verhaal en een (knutsel)activiteit 
 we kijken weer uit naar een leuke middag met ongeveer 15 kinderen 

 
 
 
Mededelingen 
 

Uitnodiging vanuit de Gereformeerde Kerk (v) 
Volgende week zondag 10 februari is er om 15.00 uur een jeugddienst in de 
kerk aan de Tramstraat. Ds. Johan Harmanny zal deze dienst leiden. 
Iedereen van harte welkom!  
 
Eethoek voor alleenstaanden 
Deze maand is er weer een avond van gezellig samenzijn waarin maaltijd en 
ontmoeting centraal staan en wel op dinsdag 12 februari. 
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 8 februari bij Catrien Mol (0115-441397)  

of  Cora Tollenaar (0115-441709).  
Samenwerkende Diaconieën van Protestantse gemeente en  
Gereformeerde Kerk (vrijgemaakt) 
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