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Zondagsbrief 
Zondag 2 juni 2019 

Kleur: Wit 
 

7e Zondag van Pasen 
 

Deze zondag, de zondag tussen Hemelvaart en Pinksteren  
wordt ook wel Wezenzondag genoemd 

 
Voorganger:         ds. Wim Jansen uit Veere 
Ouderling van dienst: Wim de Putter 
Organist:    Connie van Hermon  
Koster:    Finie Herrebout 
Video Wall:   Joris Vasse  
Crèche:    Cor-Elli de Bruijn 
 
De bloemen gaan met een hartelijke groet namens ons allen naar  
dhr. P. van Roeyen, Langestraat 34. 
 
Omzien naar elkaar 
Voor zover bij het maken van deze zondagsbrief bij de kerkenraad bekend, 
verblijft niemand uit onze gemeente in het ziekenhuis. 
We leven mee met hen die thuis zijn en 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 

 

 
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. 
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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 van de Kinderkring door Elianne Wolfert  
 

Intochtspsalm: Psalm 139: 1 en 2       (zo mogelijk staande) 

 
We buigen en zwijgen voor het heilige… 
 
Bemoediging en Groet           (daarna gaan allen zitten) 

 
Stilte en gebed 
 
Zingen:  Psalm 139: 3 en 4 
 
Kyriëgebed  
 
Glorialied:  ‘Wij moeten Gode zingen’   Lied 713: 1 en 3  
   Van de lier aan de wilgen 

  

Dienst van de Schriften 
 
Met de kinderen  - Alleen op de wereld  (door de predikant) 
 

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

 

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

 
Zingen:  ‘Niet als een storm, als een vloed’  Lied 321: 1, 2 en 3 
   Mensen van God 
 

Lezingen:  Psalm 139: 1 – 8      lector: Piet Meijer 
  

   Johannes 14: 15 – 20, 25 – 27    predikant 

 
Zingen:  ‘Niet als een storm, als een vloed’  Lied 321: 4, 5, 6 en 7 
   Mensen van God 
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Meditatie:   ‘Alleen, maar niet eenzaam’ 
 

Orgelspel       
de kinderen komen terug in de kerk  

 
Zingen:  ‘Al heeft hij ons verlaten’ 
   Lied 663 

 
Dienst van Gaven en Gebeden 

 
Inzameling van de gaven onder orgelspel voor de plaatselijke Z.W.O.  
 
Gebeden  Dankgebed – Voorbede – Stil gebed –  

gezamenlijk bidden van het ‘Onze Vader’  
 

Heenzending en Zegen 

 
Slotlied:  ‘De aarde is vervuld’       (zo mogelijk staande)

   Lied 650 

 
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  
om elkaar te ontmoeten onder het genot van koffie, thee of fris 
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Bij de komende PINSTERZONDAG 
 
Zondag 9 juni, Pinksteren, vieren we een verhalendienst. 
‘OP HET LEVEN!’ – Het verhaal van Lazarus 
Hans Bouma, verhaal en poëzie – Akko de Feijter, orgel 
 

Over wat er met Lazarus gebeurde, zijn vriendschap met Jezus, zijn vroege 
dood en zijn opwekking, kun je een preek houden, maar je kunt Lazarus ook 
zelf aan het woord laten.  
Dat gebeurt in deze dienst, met als titel Op het leven! vertelt Lazarus,  
zeven jaar na zijn opwekking, bij monde van Hans Bouma zijn verhaal.  
Een even schokkend als bevrijdend verhaal waaraan Akko de Feijter 
muzikaal meewerkt. 
Zeven jaar later. Iedere dag heft Lazarus met zijn zusters Maria en Martha bij 
de maaltijd het glas. Lechajim! Op het leven!  
Het leven dat doorgaat. Het leven dat gevierd mag worden. 
 

Het verhaal van Lazarus wordt ingeleid door de poëtisch-muzikale collage  
Spreek dan van geluk (zeven Psalmen opnieuw uitgesproken). 
 
De collecte tijdens de dienst is bestemd voor Kerk in Actie. 
Bij de uitgang wordt er gecollecteerd voor het plaatselijk kerkenwerk. 
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Mededelingen 

Eethoek voor alleenstaanden 
Deze maand is er weer een avond van gezellig samenzijn waarin maaltijd en 
ontmoeting centraal staan en wel op dinsdag 18 juni. 
De kosten bedragen € 8,00 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 14 juni bij Catrien Mol (0115-441397).  
 

Samenwerkende Diaconieën van Protestantse gemeente en  
Gereformeerde Kerk (vrijgemaakt) 

 
 

Berichten van de kerkrentmeesters: 
 

Jaarrekeningen 
Vanaf deze zondag de 2e juni t/m volgende zondag de 9e juni liggen de 
jaarrekeningen van de kerk en de diaconie/ZWO ter inzage.   
Wilt u hiervan gebruik maken en deze inzien, geeft u mij dan een seintje. 
Met vr groet, Wim de Putter 

 
Sluiting Bankrekeningnummer ZWO 
We hebben bovenstaande bankrekening gesloten. 
Voortaan lopen de ontvangsten en betalingen voor de ZWO via  
de rekening van de diaconie.   
Op deze manier besparen we 150 € aan bankkosten per jaar.   
Het IBAN nummer van de diaconie is NL68 RBRB 08 45 15 96 15  
(t.n.v. Diaconie Protestantse gemeente Hoek).   
 

Met vr groet Wim de Putter 
 
 
 
UITNODIGING: Taizé avondgebed op 13 juni 
Hierbij nodigen we iedereen van harte uit om deel te nemen aan  
de Taizé avondgebedsdienst op donderdag 13 juni 2019 om 19.30 uur  
in de Catharinakerk te Hengstdijk. 
Deze staat in het teken van het Pinksterfeest, ‘het gefluister van de Geest’ 
met medewerking van de muziekgroep Laudate Dominum. 
Na afloop kunnen we elkaar vrijblijvend ontmoeten.  
Zoals altijd wordt het avondgebed georganiseerd door het oecumenisch overlegorgaan, 
waarin de RK parochie en de Prot.gem. Oosthoek samenwerken. 

Namens de werkgroep:  
Reina Koning-Hermans, Ralf Grossert en Cees Cosijn. 
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Ring Zeeuws-Vlaanderen 
 

Verslag derde Ringzondag 
 
Op zondag 26 mei 2019 vond de derde Ringzondag plaats bij de 
Protestantse gemeente te St. Kruis – Aardenburg in  
de St. Baafskerk in Aardenburg, de oudste kerk van Zeeland. 
 

Van de 12 gemeenten in Zeeuws-Vlaanderen waren 7 gemeenten aanwezig. 
 
Op deze zondag waren we door de Protestanste gemeente te St. Kruis – Aardenburg 
uitgenodigd om de ‘Baafse Beleving’ mee te vieren. 
Tijdens de viering, eigenlijk een concert in de liturgie, ligt het accent op, zoals de 
aankondiging vanuit de gemeente aangaf: ‘naar ons idee de twee belangrijkste elementen 
in de kerkdienst: ‘woord en muziek’’. 
Vanmorgen was er muziek gespeeld op orgel en hobo en stond het verhaal uit Genesis 21 
over Ismaël en de gespannen relatie met Izaäk centraal. Kinderen van één vader, maar 
met verschillende moeders. Er is een bittere scheiding, maar ook schijnt er licht aan het 
einde van de tunnel. 
Ds. Edward van der Kaaij streeft ernaar, samen met organist Ad van de Wege de diensten 
laagdrempelig, inhoudsvol en cultureel te maken.  
Twee jaar geleden, bij de voorbereiding van ‘Zondag Cantate=Zingt!’ is het idee voor deze 
manier van vieren bij de predikant en organist ontstaan. 
 
In de Baafse Beleving is een balans gevonden tussen aan de ene kant herkenning van de 
‘gewone’ liturgie en aan de andere kant vernieuwing met een grote plek daarin voor 
klassiek geschoolde solisten. 
Het blijkt dat niet alleen gemeenteleden maar ook anderen zich aangesproken voelen door 
deze manier van vieren. Meer dan het dubbel aantal mensen dan anders waren tijdens de 
viering aanwezig.  
Het is de bedoeling om ongeveer vijf keer per jaar deze manier van vieren te houden. 
 
Na de viering was er onder het genot van koffie en thee, soep en een broodje, uitgebreid 
de gelegenheid om elkaar te ontmoeten en na te praten.  
De reacties op deze manier van vieren waren heel positief, het bijzonder oude gebouw 
werkt hier ook zeker in mee. 
Ook van de gelegenheid tot het ontmoeten van gemeenteleden vanuit verschillende 
plaatsen werd gebruik gemaakt. 
Opnieuw waren de ervaringen daarbij heel positief, ‘inspirerend’ werd daarbij genoemd. 
 
 
 
Conclusie:  
Deze derde Ringzondag was met recht een beleving en wederom werd het als positief en 
inspirerend ervaren om gemeenteleden vanuit verschillende gemeenten te ontmoeten. 
Ondanks de afstand van Aardenburg tot de meeste andere gemeenten in  
Zeeuws-Vlaanderen was bijna 60% van de gemeenten aanwezig! 
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2019 Opbrengst collectes en giften mei        

          

Datum Locatie Doel 
 
Opbrengst  

 
Opbrengst   Opbrengst     Giften  Doel Via 

       Bonnen   Contant   Totaal          

          

5-mei-19 Kerk KIA Noodhulp  €     27,00   €      90,12   €    115,00          

5-mei-19 Kerk Pl. Kerkenwerk  €     18,00   €      86,10   €    104,10          

12-mei-19 Kerk PKN Jeugdwerk JOP  €     30,00   €      79,93   €    109,93     €   10,00  Kerk mw. Ada Dieleman 

12-mei-19 Kerk Pl. Kerkenwerk  €     21,00   €      80,53   €    101,53          

19-mei-19 Kerk Pl. Zending   €     34,00   €      73,37   €    107,37          

19-mei-19 Kerk Pl. Kerkenwerk  €     19,00   €      96,20   €    115,20          

26-mei-19 Vremdieke Pl Diaconie Novakot  €     36,00   €    187,71   €    223,71          

26-mei-19 Kerk Pl. Kerkenwerk  €     25,00   €    120,13   €    145,13          

           €            -            

                    

    Totaal  €   210,00   €    814,09   € 1.021,97     €   10,00      
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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/

