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Zondagsbrief 
Zondag 6 oktober 2019 

Kleur: Groen 
 

Israëlzondag  
 

 
Voorganger:    ds. Saskia Ketelaar 
Ouderling van dienst:  Kees Biesheuvel 
Koster:     Patrick de Koning 
 

Voor de kinderen tot 4 jaar is er crèche  
Het is vandaag ook Tienerkring – nieuwe stijl 

      
Een bijzondere dienst vandaag: vanmorgen worden er drie ouderlingen  
en één diaken herbevestigd in het ambt:  

ouderlingen mw. Addie de Bree, dhr. Henk Siersema,  
mw. Elly Tollenaar en diaken mw. Nelly Mol.  

 
De bloemen gaan met een hartelijke groet namens ons allen naar  
Nanny Vrieswijk 
 

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 dienst 
 

Zondag 13 oktober hoopt ds. Huub Smeets uit Terneuzen bij ons voor te 
gaan. De collecte tijdens de dienst is bestemd voor Kerk in Actie; 
Werelddiaconaat.  

Bij de uitgang wordt er gecollecteerd voor het plaatselijk kerkenwerk. 

 
 



2 
 

Orde van dienst 
 

Orgelspel  
 

Woord van welkom door de ouderling van dienst  
 

Dienst van de Voorbereiding 
 

Aansteken van de kaars voor de Kinderkring door Jonie Rijksen 
 

Intochtspsalm: Psalm 118: 1 en 5       (zo mogelijk staande) 

      
Moment van stilte en inkeer 
 

Bemoediging en Groet           (daarna gaan allen zitten) 

 

Inleiding bij deze Israëlzondag met aandacht voor de ‘wolkjes’ 
De wolkjes zijn na de Startdienst uitgedeeld en hangen nu in de kerk.   
Op deze wolkjes staat er iets geschreven over uw en jouw persoonlijk geloof of 
favoriete bijbel verhalen. 

 
Zingen:  Psalm 118: 9 
 
Smeekgebed – bij Rosj Hasjana, het Joodsnieuwjaar (29 sept-1 okt) 

 
Zingen:  Psalm 67: 2 en 3 
    

Dienst van de Schriften 
 

Gebed van de zondag 
 
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. 

  

 

Met de kinderen  ‘In de wolken’ 
 
De kinderen in de basisschoolleeftijd gaan, met het Licht van de Paaskaars 
naar de kinderkring o.l.v. Marinka Mahu 
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Ondertussen zingen wij: ‘Sjaloom Chaverim’: 
Sjaloom chaverim, sjaloom chaverim, 
sjaloom, sjaloom. 
Lehitraot, lehitraot, 
sjaloom, sjaloom. 

 
Schriftlezing:  1 Samuël 24: 1 – 23      lector: Piet Meijer 

 
Zingen:   ‘Wie oren om te horen heeft’ 
    Lied 320: 1, 2 en 3 
 

Schriftlezing:  Lucas 17: 3 en 4  
 
Zingen:   ‘Wie oren om te horen heeft’ 
    Lied 320: 4 en 5 

 
Uitleg en Verkondiging  
 

Orgelspel      
 

 

Zingen:  ‘Kom nu met zang van zoete tonen’ Lied 865: 1, 2 en 3 
 
de kinderen komen terug in de kerk  

 

Dienst van Gaven en Gebeden 
 
Inzameling van de gaven onder orgelspel  
De collecte is bestemd voor de Protestantse Kerk in Nederland; Kerk & Israël. 
LEREN DOOR ONTMOETING EN DIALOOG  

De relatie met het Joodse volk en het jodendom is voor de Protestantse Kerk in 
Nederland een essentieel element van de eigen identiteit.  
De Protestantse Kerk onderstreept de verbondenheid met het Joodse volk en 
ondersteunt daarom het gesprek met en over onze Joodse wortels in plaatselĳke 
gemeenten. Zo kunnen plaatselĳke gemeenten leren door ontmoeting en dialoog. 
Dat gebeurt met inspiratiematerialen, ontmoetings- en netwerkdagen en het 
tĳdschrift Kerk & Israël Onderweg.  
In 2019 ondersteunen we samen met het Centraal Joods Overleg het werk in Nes 
Ammim, een internationale christelĳke gemeenschap in Israël gericht op ontmoeting 
en dialoog. Ook is er nieuw gespreksmateriaal gemaakt voor gemeenten. In het 
internetproject ‘De Uitdaging’ worden christenen uitgedaagd om lessen te leren uit 
de dialoog met joden. Wat hebben christenen geleerd over de joden Jezus en 
Paulus. En wat betekent dat voor ons christelĳk geloof? Aan de hand van stellingen 
met toelichting en video’s kunnen geloofsgesprekken worden gevoerd. Door de 
dialoog met joden worden christenen uitgedaagd de eigen traditie met nieuwe ogen 
te bekĳken. Uw steun via de collecte maakt al deze activiteiten mogelĳk.  
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Herbevestigen van de ambtsdragers 
ouderlingen mw. Addie de Bree 

dhr. Henk Siersema  
mw. Elly Tollenaar 

diaken  mw. Nelly Mol 
 

Vraag aan de gemeente:  
Gemeente van Hoek,  
nu deze gemeenteleden tot ouderling en diaken bevestigd zijn,  
beloven jullie hen te aanvaarden,  
hen te omringen met jullie medeleven,  
hen te dragen in jullie gebeden  
en met hen mee te werken in de dienst aan onze Heer?  
Wat is daarop uw antwoord? 

 

Wij zingen de ambtsdragers toe: 
     Zegen hen Algoede, 
     neem hen in uw hoede 
     en verhef uw aangezicht 
     over hen en geef hen licht. 
   

Stort op onze bede, 
  in hun hart uw vrede, 
  en vervul hen met de kracht 
  van uw Geest bij dag en nacht!  (melodie lied 415 NLB) 

 
Voorbeden – Stille Gebeden – gezamenlijk: ‘Onze Vader’  

 
Heenzending en Zegen 

 

Slotlied:  ‘Zolang wij ademhalen’ 
   Lied 657: 1 en 3             (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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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 8 oktober leidt ds. Saskia Ketelaar het middaggebed. 
Er is koffie en thee en altijd tijd voor een gesprek. 

Vanaf 13.30 uur: ‘Op verhaal komen’ 
Aansluitend aan het middaggebed is er aandacht 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) 
 

Zaterdag 26 oktober:  Aan de slag met contextueel bijbel lezen  
  ‘Op verhaal komen’  

o.l.v. Inge Landman (projectmedewerker Bijbel bij Kerk in Actie) 
tijd:  9.30 uur-14.30 uur  
kosten: €12,50 contant te voldoen op de dag zelf 
aanmelden: vóór 21 okt bij Sarina de Schepper  
  (sarinasds@zeelandnet.nl) 
voor een lunch wordt gezorgd! 
nadere info: ds. Aart van Houweling (avanhvdm@zeelandnet.nl)  
    of zondagsbrief 29 september 2019  

 
Woensdag 30 oktober: ‘In Gesprek’ o.l.v. ds. Dick Stap. 
  Deze keer de ‘Tien Geboden’ met uitleg en achtergronden. 
  Aansluitend staan we stil bij de vragen: 

        Welk gebod of welke geboden zijn voor jou belangrijk? 
       Met welk gebod of welke geboden heb je helemaal niks of vind je lastig? 

Meer informatie: Corry Siersema of Cor-Elli de Bruijn 

mailto:avanhvdm@zeelandnet.nl
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Mededelingen 
 
Vandaag wordt de vierde Ringzondag gevierd.  
Deze keer in de kerk van de Protestantse gemeente te 
Zaamslag. Het is de bedoeling een beeld te krijgen van de 
gemeenten in Zeeuws-Vlaanderen.  
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 vanuit Zaamslag:  
Interkerkelijke vrouwenavond op D.V. donderdag 24 oktober a.s. 
 Het thema is: ‘Liefde, daar word je meer mens van’ 
  Het gaat over geloof, liefde, hoop... 
  en..., een hoop-vol mens, hoe word je dat?  
 Mevrouw Ina Koeman uit Antwerpen is de spreekster. 
 Ze werkte daar jarenlang als stadspredikant en deed  

diaconaal en missionair werk onder mensen in de 'rafelrand'  
van de samenleving. 

Meer informatie staat op de flyer in de hal van de kerk. 
Vriendelijke groet, 
Werkgroep Christen Vrouwen Zeeuws-Vlaanderen    
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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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2019 Opbrengst collectes en giften september       

          

Datum Locatie Doel 
 

Opbrengst   Opbrengst   Opbrengst     Giften  Doel Via 

       Bonnen   Contant   Totaal          

          

1-sep-19 Kerk PKN Missionair  €    39,00   €     200,92   €     239,92     €   15,00  Kerk Mw. Lida van Hermon 

1-sep-19 Kerk Pl. Kerkenwerk  €    28,00   €     235,31   €     263,31     €   15,00  Kerk  Mw. Adrie Francke 

8-sep-19 Kerk PKN Jeugdwerk JOP  €    19,00   €       54,80   €       73,80          

8-sep-19 Kerk Pl. Kerkenwerk  €    18,00   €       68,31   €       86,31          

15-sep-19 Kerk KIA Zending  €    37,00   €     111,00   €     148,00     €   20,00  Kerk  Mw. Lida van Hermon 

15-sep-19 Kerk Pl. Kerkenwerk  €    28,00   €       96,40   €     124,40     €   10,00  Kerk  Mw. Riet van Hoorn 

22-sep-19 Kerk PKN Vredesweek  €    24,00   €       85,95   €     109,95          

22-sep-19 Kerk Pl. Kerkenwerk  €    26,00   €       85,50   €     111,50     €   20,00  Kerk Mw. Adrie Francke 

29-sep-19 Kerk Leger des Heils Avondmaal  €    24,00   €       66,20   €       90,20     €   10,00  kerk Mw. Ada Dieleman 

29-sep-19 Kerk Pl. Kerkenwerk  €    20,00   €       47,25   €       67,25     €   20,00  kerk Mw.Elly Tollenaar 

                       

    Totaal  €   263,00   €  1.051,64   €  1.314,64     € 110,00      
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