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Zondagsbrief 
Zondag 29 september 2019 

Vredesweek 
Kleur: Groen 

 

Viering van de Maaltijd van de Heer 
 

Voorganger: ds. Saskia Ketelaar 
Ouderling van dienst: Addie de Bree 
Organist:    Akko de Feijter  
Koster:    Ko Dees 
Videowall:    Karina Wolfert  
Voor de kinderen tot 4 jaar is er crèche  
      
De bloemen gaan met een hartelijke groet namens ons allen naar  
Mevr. S. Dieleman-de Putter,  
per adres: Herman en Jeanine Dieleman, Mauritsfort 35 
 

Omzien naar elkaar 
Voor zover bij het maken van deze zondagsbrief bij de kerkenraad bekend, 
verblijft dhr. Kousemaker in het ziekenhuis in Brugge.   
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 

 
Bij de komende diensten 
 

Zondag 6 oktober, Israëlzondag, worden er vier kerkenraadsleden opnieuw 
bevestigd in het ambt van ouderling of diaken. (zie verder bij de mededelingen) 

Onze eigen predikant ds. Saskia Ketelaar zal in de dienst voorgaan. 
Tijdens deze dienst, die om 10.00 uur begint is er ook aandacht voor de 
wolkjes die na de Startdienst zijn uitgedeeld en nu in de kerk hangen.  

Op deze wolkjes staat er iets geschreven over uw en jouw persoonlijk geloof 
of favoriete bijbel verhalen. Mooi om te lezen!  
Er wordt gecollecteerd voor de Protestantse Kerk in Nederland; Kerk & Israël. 

Bij de uitgang wordt er gecollecteerd voor het plaatselijk kerkenwerk. 
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Orde van dienst 
 

Orgelspel  
 

Woord van welkom door de ouderling van dienst  
 

Dienst van de Voorbereiding 
 

Aansteken van de kaars voor de Kinderkring door Kimberly de Koning 
 

Aanvangslied: ‘Vrede voor jou’        (zo mogelijk staande) 

     Melodie: ‘Komt nu met zang’ – lied 865 

Vrede voor jou, hierheen gekomen, 
zoekend met ons om mens te zijn. 
Jij maar alleen, jij met je vrienden, 
jij met je last, verborgen pijn. 
Vrede, genade, God om je heen, 
vergeving, nieuwe moed 
voor jou en iedereen.  
 

U die ons kent, U die ons aanvoelt, 
U die de hele wereld draagt: 
kom naar ons toe, leer ons te leven, 
help ons te zien wat ieder vraagt, 
tijd om te leven, kans om te zijn; 
een plek om nu en ooit 
gezien, aanvaard te zijn. 
 
Moment van stilte en inkeer 
 
Bemoediging en Groet           (daarna gaan allen zitten) 

 

Inleiding bij de Vredeszondag 
 

Gebed om vergeving 
 
Zingen:  ‘O, lieve Heer, geef vrede’ 
   Lied 1009: 1, 2 en 3 
 

Woord van vergeving en troost:  Filippenzen 4: 1 – 7  
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Dienst van de Schriften 
 

Gebed van de zondag 
 

Met de kinderen    
 

Wij zingen het kinderlied:  ‘Kom mee naar voren allemaal’   
melodie: ‘De Wielewaal’   

         tekst: ds. Saskia Ketelaar 

Kom mee naar voren allemaal, dan horen wij een nieuw verhaal. 
’t Vertrouwde boek zal open gaan en wijst ons de richting aan. 
Halleluja, klinkt ons lied.  
Loof de Here, die ons ziet. 
Halleluja, Hij vergeet ons niet. 

  

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

 

Schriftlezing:  1 Samuël 21: 2 – 7      lectrice: Nelly Mol 

 
Zingen:   ‘God, die leven hebt gegeven’ 
    Lied 718: 1 en 2 
 

Schriftlezing:  Lucas 16: 19 – 31  
 
Zingen:   God, die leven hebt gegeven’ 
    Lied 718: 3 en 4 

 
Uitleg en Verkondiging  
 

Orgelspel      
 

de kinderen komen terug in de kerk  

 
Zingen:  ‘Geef vrede, Heer, geef vrede’  

Lied 1010: 1, 2 en 3 

 
Vredesgroet 
 

Dienst van de Tafel 
 
Inzameling van de gaven en toebereiding van de Tafel onder orgelspel  

Er wordt gecollecteerd voor de Diaconie,  
deze heeft de collecte bestemd voor het Leger des Heils in Terneuzen. 

 

Voorbeden 
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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.  
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)  

 
 
Gemeenschap van brood en wijn onder orgelspel 
 
Dankgebed met gezamenlijk ‘Onze Vader’ 
 

   Heenzending en Zegen 
 

Slotlied:  ‘Vrede voor jou’ Lied 421  (3x      (zo mogelijk staande) 
  

Wegzending en Zegen 

 Aansluitend zingen: ‘Amen, amen, amen’  
 
Orgelspel,    
Collecte bij de uitgang bestemd voor het plaatselijk kerkenwerk 
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Mededelingen 
 

Herbevestiging ambtsdragers 
In de kerkenraadsvergadering van oktober 2018 is - nadat toentertijd tegen 
het voorstel geen bezwaren waren ingebracht - de herbevestiging van vier 
ambtsdragers vastgesteld.  
Het betreft de ouderlingen mw. Addie de Bree, dhr. Henk Siersema,  
mw. Elly Tollenaar en diaken mw. Nelly Mol.  
Voor de openbare herbevestiging werd aanvankelijk gewacht totdat in de 
vacature van een diaken zou zijn voorzien. 
Ondanks dat meerdere namen van gemeenteleden werden ingediend,  
is daarvoor niemand bereid gevonden. Gebruikelijk is dat korte tijd na de 
afronding van zo’n periode tot openbare herbevestiging wordt overgegaan. 
Het plannen en vaststellen van een daarvoor geschikte zondag is door 
meerdere omstandigheden, waaronder het beroepingswerk, op de lange 
baan geraakt. De kerkenraad biedt daarvoor zijn excuses aan.  
Nu wij weer een eigen predikant hebben, is er in overleg vastgesteld om de 
herbevestiging te laten plaatsvinden op zondag 6 oktober a.s. 
 
Ringzondag   Zondag 6 oktober wordt de vierde Ringzondag gevierd.  

Deze keer in de kerk van de Protestantse gemeente te 
Zaamslag. Het is de bedoeling dat we een beeld krijgen van 
de gemeenten in Zeeuws-Vlaanderen.  
Zondag a.s. dus van de gemeente in Zaamslag. 
Wat doen zij allemaal, wat lukt er wel en wat niet. We gaan 
daarover in gesprek en hopen elkaar te kunnen verrijken. 
Na de ‘gewone’ eredienst, is er gelegenheid tot ontmoeting 
in ‘De Rank’, waar de mogelijkheid er is om met elkaar van 
gedachten te wisselen. 

 
Uitnodiging: Tweede interkerkelijke vrouwendag ‘Agape voor jou’  
Het thema dit jaar is ''Koester je hart''. 
De dag vindt plaats op 5 oktober met wederom een fantastisch programma.  
Onder andere met de volgende lezing en workshops: 

Lezing: ‘Stille tijd’ door Evie Vermeulen 
Workshop: ‘Make and take essentiële olie’ door Sida Digristina & Joke Peetoom 

   ‘Handlettering’    door Rianne van der Maas 
   ‘Schilderen naar het thema’  door Addie de Bree 
   ‘Kruiden olie/azijn’   door Dominique Rochtus 
    
Aanmelden kan via de website: www.agapevoorjou.nl. 
Locatie: kerk van de Prot. gem te Hoek, Langestraat 6, 4542 AE Hoek. 
 

We hopen velen van jullie te mogen ontmoeten. 
Liefs Agape voor jou.    Groetjes Doretha & Andrea 

http://www.agapevoorjou.nl/
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Op verhaal komen –  
Aan de slag met contextueel bijbellezen 

 

Uitnodiging toerustingsdag 26 oktober - 9.30-14.30u 
 
Contextueel bijbellezen leer je vooral door het te 
doen, zeggen we vaak. Maar die praktijk heeft ook 
voeding nodig. Bijvoorbeeld door uitleg over de 
methode, door contextuele bijbelstudies met 
verschillende groepen te ervaren en door een stuk 
training. 
 
 
Deze dag is een stap in die beweging:  
je krijgt informatie over de methode, we gaan samen een bijbelstudie doen 
o.l.v. Inge Landman (projectmedewerker Bijbel bij Kerk in Actie) én er is 
ruimte voor toerusting rond de vraag ‘hoe kan ik er mee aan de slag?’ 
 
De dag is geschikt voor wie al bezig is en behoefte heeft aan ondersteuning 
én voor wie graag een uitgebreide kennismaking wil met contextueel 
bijbellezen om eens een andere manier van werken te verkennen voor 
bijvoorbeeld je gesprekskring of bijbelstudiegroep.  
Wees welkom, van harte aanbevolen! 
 
Thema van de bijbelstudie: De grenzen van zelfredzaamheid. 
 
Zelfredzaamheid is een norm die in Nederland hoog in het vaandel staat. We 
leggen onszelf deze norm op, maar ook de politiek gaat uit van een model 
van zelfredzaamheid. Tegelijk zien we meer en meer de grenzen van die 
gedachte en mensen die tegen die grenzen aanlopen en het niet redden. Hoe 
speelt dit in onze omgeving? Wat is onze plek in dit verhaal als gelovige en 
als kerkgemeenschap? 
 
Hierover gaan we in gesprek met elkaar. We ‘lezen’ onze situatie om 
vervolgens een bijbelverhaal met elkaar te lezen en in gesprek te gaan met 
de tekst.  
 
Nadere info: ds. Aart van Houweling (avanhvdm@zeelandnet.nl)  
 

 
 
 

mailto:avanhvdm@zeelandnet.nl
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Datum: 26 oktober 2019 
Tijd:   9.30-14.30u 
Locatie:  Kerk van de Protestantse gemeente te Hoek 
Kosten: €12,50 contant te voldoen op de dag zelf 
Aanmelden:  Liefst zo snel mogelijk, maar in ieder geval vóór 21 oktober 

bij Sarina de Schepper-Dekker - sarinadsd@zeelandnet.nl  
 
Voor een lunch wordt gezorgd! 

 
 
 
Wat is CBL: 
CBL staat voor Contextueel Bijbellezen. Door vanuit de eigen situatie een 
verhaal te lezen worden oude teksten relevant voor ons leven anno 2019 en 
mogen we al sprekend en lezend iets ontdekken van Gods Woord als licht op 
ons pad. Lees meer over de methode Op verhaal komen op 
www.kerkinactie.nl/bijbellezen.  
 
Tot januari 2018 heeft de CZWO* Zeeuws Vlaanderen Hanna Wapenaar 
gesteund, zij was door Kerk in Actie uitgezonden naar Zuid Afrika en daar 
verbonden aan het Ujamaa Centrum. Hanna heeft daar gewerkt met de 
gespreksmethode van CBL. Tijdens haar bezoeken aan onze gemeenten 
heeft ze ons kennis laten maken met deze manier van samen bijbellezen. 
Kerk in Actie stimuleert en ondersteunt het netwerk van CBL zowel via 
partnerorganisaties in andere landen, als via verschillende initiatieven in 
Nederland, omdat ze meerwaarde ziet in dit gemeenschappelijke proces als 
het gaat om bouwen aan een rechtvaardige(r) samenleving. 
 
*C= classicaal en ZWO= zending, werelddiaconaat en ontwikkelingssamenwerking. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:sarinadsd@zeelandnet.nl
http://www.kerkinactie.nl/bijbellezen
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Bij de komende weken 

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. 
 

Dinsdag 1 oktober leidt ouderling Henk Siersema het middaggebed. 
Ook onze eigen predikant, ds. Saskia Ketelaar zal regelmatig aanwezig zijn 
en het Middaggebed leiden.   
Er is koffie en thee en altijd tijd voor een gesprek. 
 
Vanaf 13.30 uur: ‘Op verhaal komen’ 
Wanneer ds. Saskia Ketelaar er is, zal er aansluitend aan het middaggebed 
aandacht zijn voor verhalen, bijbel verhalen, diaconale verhalen,  
verhalen van God en mensen; verhalen die ‘raken’.  
Om nader kennis met elkaar te maken en om een goed verhaal te delen. 
U en jij: van harte welkom! 
 
 
Dinsdag 8 oktober:  Kerkenraadsvergadering, aanvang 19.30 uur 
 
Dinsdag 15 oktober:  Eethoek voor alleenstaanden 

Een avond van gezellig samenzijn waarin maaltijd en ontmoeting 
centraal staan. 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 11 augustus bij Catrien Mol (0115-441397).  

 

Samenwerkende Diaconieën van Protestantse gemeente en Gereformeerde Kerk (v) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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/

