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Zondagsbrief 
Zondag 14 april 2019 

Kleur: Paars 
 

6e Zondag van de 40-Dagentijd 
Palmpasen 

 

Voorganger:         mevr. drs. Nel Roggeband-Baaij, Tholen  
Ouderling van dienst: Ada Dieleman 
Organist:    Akko de Feijter 
Koster:    Ko Dees  
Video Wall:   Andrea van Hermon 
Crèche:    Inne Vasse 
 

De bloemen gaan met een hartelijke groet namens ons allen naar  
Mevr. de Meijer, Gerberalaan 52.  
Zij is na een opname in het ziekenhuis nu weer thuis. 
 
Omzien naar elkaar 
Voor zover bij het maken van deze zondagsbrief bij de kerkenraad bekend, 
is mevr. Platteeuw-de Kraker, na een kort verblijf in het ziekenhuis voor 
revalidatie opgenomen in Verpleeghuis ‘Ter Schorre’.  
 
40-Dagentijd – Een nieuw begin 
Vandaag is het Palmpasen, het begin van de Stille Week op weg naar Pasen. 
 

Voorin de kerk staat er een liturgisch bloemstuk,  
Er is weer een kruisje bij op de ‘weg naar boven’ en vandaag een hangend 
takje met kleine bloem. Symbolisch voor het verdriet dat er bij Jezus is.  
Aan het begin van de dienst wordt hierbij een korte tekst uitgesproken 
 

Met de kinderen hoorden we wat er nodig is voor een nieuw begin. 
Keuzes maken, Wakker worden, Geduld, Vergeven, Teruggeven en  
vandaag is het thema ‘Juichen’ 
 

Bij de collecte is er aandacht voor een project van de Prot. Kerk in Ned.,  
vanmorgen is dat: ‘een nieuw begin …. voor jongeren in Nederlandse kerken. 
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Orde van de dienst 
 

Orgelspel  
 

Woord van welkom door de ouderling van dienst  
 Bij de liturgische schikking:    

Hij brengt je vreugde maar Hij heeft ook verdriet 

 
Dienst van de Voorbereiding 

 

Aansteken van de kaars van de Kinderkring door Kiony Herrebout  
 

Aanvangslied: ‘In de veelheid van geluiden’      (zo mogelijk staande)

   Lied 283                    
 
Stilte 
 

Bemoediging en Groet            (daarna gaan allen zitten)

  
Zingen:  Psalm 118: 1 en 5        
 

Kyriëgebed  
 

Zingen:  ‘Mijn ogen zijn gevestigd’  
   Lied 25a 

 

Dienst van de Schriften 
 

Gebed bij de opening van de Schriften 
 

Met de kinderen  
Tijdens deze periode van de 40-Dagentijd werken we met de kinderen met het 
project ‘Een nieuw begin’ van Kind op Zondag.  

  Het thema voor deze zesde zondag is: ‘Juichen’ 
 

 Het kruis dat op het podium staat is gemaakt door Or Tamin, 
 Dit koor heeft hier in de kerk een prachtig concert gegeven met als titel ‘He is Risen’  
  

Wij zingen het projectlied van Kind op Zondag:   
        ‘Wij bidden om een nieuw begin’ 

  

 Wij bidden om een nieuw begin, een nieuw begin van leven, 
 God stuur ons toch uw wereld in om liefde door te geven. 
   

Kijk naar de koning van vrede en recht. 
Hij is een redder, een held die niet vecht. 
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Zwaai met een palmtak en weet wat je ziet: 
Hij brengt je vreugde, maar heeft ook verdriet. 

   

Wij bidden om een nieuw begin, een nieuw begin van leven, 
  God stuur ons toch uw wereld in om liefde door te geven. 

 
De kinderen in de basisschoolleeftijd gaan, met het Licht van de Paaskaars naar de 
kinderkring o.l.v. Anica Mol 

 
Korte lezing gericht op Palmzondag (naar het Evangelie van Lucas) 
 
Zingen: ‘Verheug u, gij dochter van Sion’ 
  Lied 550: 1 en 3 

 
Lezingen gericht op Passiezondag: 
 

Uit het 1e testament: Jesaja 50: 4 – 9        lectrice: Ada Dieleman  

 
Zingen:   ‘O liefde die verborgen zijt’ 
    Lied 561: 1 en 2 

 
Evangelielezing: Lucas 22: 54 – 62     

 
Zingen:   ‘O liefde die verborgen zijt’ 
    Lied 561: 3, 4 en 5 

 

Uitleg en Verkondiging  
   

Orgelspel        
de kinderen komen terug in de kerk  

   terwijl Nadia op dwarsfluit speelt 
 

Zingen:   ‘Stap voor stap gaat door Jeruzalem’ 
   Lied 553 
 

Woorden van geloof 
  

Dienst van Gaven en Gebeden 
 
Toelichting bij collecte       bijdrage Z.W.O. 

‘Een nieuw begin … voor jongeren in Nederlandse kerken’ 
 
Inzameling van de gaven onder orgelspel  

     bestemd voor Protestantse Kerk in Nederland, Jeugdwerk  
Eén van de kinderen zal samen met ‘Rainbow’ meehelpen bij de collecte. 
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Gebeden  Dankgebed – Voorbede – Stil gebed –  
gezamenlijk bidden van het ‘Onze Vader’  
 

Slotlied:  ‘Alles wat over ons geschreven is’     (zo mogelijk staande)

   Lied 556 
 

Wegzending en Zegen 

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

Orgelspel, 
 
Collecte bij de uitgang bestemd voor het plaatselijk kerkenwerk 

 
 
 
 
Gemeente bijeenkomst.  
Wij mogen terugzien op een memorabele gemeentebijeenkomst  
op j.l. 31 maart. Hoofdbestanddeel van de agenda was de stemming onder 
de gemeenteleden over het voorstel van de kerkenraad om een beroep te 
gaan uitbrengen op ds. Saskia Ketelaar.  
Voorafgaand daaraan schetste de voorzitter de gevolgde procedure vanaf de 
eerste kennismaking, beroepbaar stelling in Nederland en  
de kennismakingen.  
Op vrijdag 22 maart j.l. vonden kennismakingen plaats met de leiding van de 
jeugd, de breedte van de gemeente en met een afvaardiging van  
onze buurgemeenten in het kader van de samenwerking die wij zijn gestart.  
Die samenwerking beoogt ook dat de pastores met elkaar een team kunnen 
gaan vormen.                        
In de pauze, tijdens de telling van de stemmen werd door kerkrentmeester 
Wim de Putter de  jaarrekening gepresenteerd. Hij liet ons op duidelijke wijze 
zien wat onze financiële toekomst kan zijn, wat wij er zelf aan kunnen doen 
en dat de 60% predikantsplaats een volledig verantwoorde beslissing is. 
Daarna was het woord aan Kees Biesheuvel  als voorzitter van de 
stemcommissie.   
Met vreugde kon hij ons meedelen dat wij als gemeente beslist hebben  
(met één tegenstem) het beroep te kunnen gaan uitbrengen.  
Saillant detail: Onze gastvoorganger, ds. Cor de Beun uit Brugge, had zich 
bereid verklaard om te fungeren als lid van de stemcommissie.  
Ada Dieleman heeft de bijeenkomst gesloten met een toepasselijk gedicht  
uit de 40 dagentijd.  
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Bij de komende viering en diensten 
Open Kerk en Middaggebed: 
Zoals elke week is dinsdag de kerk geopend vanaf 13.00 uur. 
In samenwerking met de Gereformeerde Kerk (v) vindt om 13.15 uur  
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. 
 
Woensdag 17 april vindt de derde Vesper plaats, ook dit jaar in 
samenwerking met de Gereformeerde Kerk (v). De viering wordt gehouden  
in de kerk aan de Tramstraat en begint om 19.30 uur. 
 
Donderdag 18 april, Witte Donderdag, dienst waarin de Maaltijd van de 
Heer zal worden gevierd. Ds. Saskia Ketelaar hoopt hierin voor te gaan. 
Muzikale medewerking door Adri-Anne en Joke. 
De dienst begint om 19.00 uur, aansluitend is er koffie en thee in de 
ontmoetingsruimte, met vervolgens ‘The Passion’ in de kerkzaal. 
  
Vrijdag 19 april, Goede Vrijdag, viering van zingen en luisteren, de Schrift 
zelf is op deze avond haar eigen uitlegster. Een avond met ‘gevulde stilte’. 
Ouderlingen Henk Siersema en Ada Dieleman gaan hierin voor.  
Aanvang 19.30 uur. 
 
Zaterdag 20 april, Stille Zaterdag, in deze avondviering, eigenlijk 
paasnacht, bereiden we ons voor op de nieuwe morgen.  
Wij gaan vanuit het donker naar het licht.  
Ouderlingen Ada Dieleman en Elly Tollenaar gaan hierin voor. 
Aanvang 19.30 uur. 
 
Zondag 21 april, Paasmorgen, dé viering bij uitstek.  
Het oude is voorbijgegaan … zie, het nieuwe is gekomen! 
Tijdens deze dienst hoopt om 10.00 uur ds. Saskia Ketelaar voor te gaan.  
Muzikale medewerking door Adri-Anne, Wim en Joke. 
De collecte is bestemd voor ‘Zeeland voor Pakistan’ 
Bij de uitgang wordt er gecollecteerd voor het plaatselijk kerkenwerk. 
 
 

 
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 
 

Dinsdag 16 april: Eethoek voor alleenstaanden, aanvang 18.00 uur 
Een avond van gezellig samenzijn waarin maaltijd en  
ontmoeting centraal staan.  De kosten bedragen € 8 per persoon.  
U bent van harte welkom vanaf 17.30 uur in de ontmoetingsruimte van 
de kerk aan de Langestraat.  

Graag aanmelden voor 13 april bij Catrien Mol (0115-441397)  
 

Samenwerkende Diaconieën van Protestantse gemeente en  
Gereformeerde Kerk (vrijgemaakt) 

 

Donderdag 18 april: The Passion, aanvang 20.30 uur 
  
 
Mededelingen 
 

Geef je leeftijd! 
Vorige week zijn de envelopjes (met uitleg) voor deze actie uitgedeeld. 
Een glazen pot om gevuld te worden, staat bij de ingang van de kerkzaal 
Van harte bij u aanbevolen! 

 
Delen, een steuntje in de rug … ook dat is omzien naar elkaar 
De nieuwe supermarkt is net geopend en … er loopt een zegeltjes actie voor 
een boodschappen pakket. 
Spaart u deze zegels niet voor uzelf? Spaar dan voor mensen die een 
steuntje in de rug wel kunnen gebruiken. 
De zegeltjes of (volle) spaarkaarten kunnen ingeleverd worden bij Corrie 
Harms, Molendijk of Lyda van Hermon, Langestraat. 
Bij voorbaat hartelijk dank! 
 
Fietstocht 18 mei 2019 
Op zaterdag 18 mei worden er op verschillende plaatsen in  
Zeeuws-Vlaanderen fietstochten georganiseerd voor de organisatie  
Open Doors. Fietsen voor vervolgde Christenen.  
Ook vanuit Hoek start een fietstocht. Starttijd is 10.30 uur.  
Er zijn verschillende stopplaatsen onderweg, om even bij te komen en voor een 
gebedsmoment.  Ook zal er koffie/thee/fris zijn.  
We zoeken nog mensen die voor deze zaterdag cup- cakes of gewone cake willen 
bakken, voor de verkoop. Heeft u nog boeken om te verkopen,  
dan mag u die ook inleveren, na de kerkdienst op 5 of 12 mei.  

We zoeken nog iemand met een grote auto of kar, die stand by kan zijn bij 
pech gevallen.  
Voor meer informatie kunt u een foldertje meenemen van de sta tafel bij de 
ingang van de kerkzaal. 
Als er vragen zijn, kunt u terecht bij Doretha de Feijter of Ada Dieleman. 


