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Zondagsbrief 
Zondag 1 maart 2020 

 

Eérste zondag 40-Dagentijd 

Kleur: Paars 
 

Voorganger:   ds. Cor de Beun, Brugge 

Ouderling van dienst:  Elly Tollenaar 
Organist:    Akko de Feijter 
Koster:     Ko Dees 
Videowall:     Joris Vasse 
Voor kinderen tot 4 jaar is er crèche 

  
Omzien naar elkaar 
Voor zover bij het maken van deze zondagsbrief bij de kerkenraad bekend, 
verblijft er 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 
 

De bloemen gaan met een hartelijke groet namens ons allen naar  
Mevr. A.C. Jansen-Dieleman, Irisstraat 32A 
 
Bij de komende diensten 
 

Woensdag 4 maart, Biddag voor Gewas & Arbeid, aanvang 19.30 uur. 
Tijdens deze dienst zal onze eigen predikant, ds. Saskia Ketelaar voorgaan.  
Collecte tijdens de dienst is bestemd voor de plaatselijke diaconie. 
Bij de uitgang wordt er gecollecteerd voor het plaatselijk kerkenwerk. 
Als u de dienst graag mee wilt vieren, maar wanneer het lastig is om naar de 
kerk te komen, kunt u contact opnemen met Elly Tollenaar, tel. 0115-612914. 
Zij zal er voor zorgen dat u wordt opgehaald. 
 
Zondag 8 maart, tweede zondag van de 40-Dagentijd hoopt om 10.00 uur  
Dr. Eleonora Hof uit Ieper bij ons voor te gaan.  
De collecte tijdens de dienst is bestemd voor Protestantse Kerk in Nederland;  
Missionair.  
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  
 Tekst bij de liturgische schikking: 
De woestijn, de plek waar Jezus was toen hij op de proef werd gesteld, is eenzaam.  
De kleurige bloem staat fier tegen de neutrale achtergrond. Leven is zoveel meer dan  
alleen maar doen wat je kunt zien, je leeft ook niet van brood alleen.  
Het verhaal over de ‘Grote Afleider’ in de woestijn kan voor ons een steun zijn,  
om ook op onze weg voort te gaan.  
Fier overeind staan, zoals de tulp, die met de onmiskenbare kleur heel opvallend is.  
Durf dat, laat je niet afleiden. 

Dien het léven. 
  

Dienst van de Voorbereiding 
 

Aansteken van de kaars voor de kinderkring door Jonie Rijksen 
 

Intochtslied:  ‘Ontferm u God, ontferm u, hoor mijn klacht’    
     Lied 51 : 1                                                          (zo mogelijk staande)  
 

Bemoediging en groet          
 

Zingen: ‘Ontferm u God, ontferm u, hoor mijn klacht’   
   Lied 51 : 5 en 6                     (daarna gaan allen zitten)

  
Gebed om ontferming 
 
Zingen: ‘Heil hem, wien God zijn ontrouw heeft vergeven’ 
   Lied 32 : 1 en 2   
 

Dienst van de Schriften 
 

Gebed bij de opening van de schriften            Wg. ZWO - Diaconie Ko Dees 

 

Goede God,  
Dank U voor uw Woord waarin U zich laat kennen.  
Uw Woord dat al zoveel eeuwen mensen raakt,  
Als een troost, bemoediging, een bron van hoop.  
Dank U dat uw Woord nog altijd spreekt, dichtbij en ver weg.  
Dat mensen zich erin herkennen, juist in de rauwheid van het leven  
Dat ze daarin mogen ontdekken wie zij zijn: uw geliefde kinderen .  
Dank U voor het vleesgeworden Woord, Jezus Christus, uw Zoon.  
Hij, die in de woestijn de verleidingen van de duivel wist te doorstaan,  
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Heeft beloofd met ons te zijn en vanuit die kracht mogen wij leven.  
Wij bidden voor hen die de Bijbel voor het eerst of na lange tijd weer 
ontdekken.  
Zoals de arbeidsmigranten in de Golfstaten, ver weg van hun familie.  
Wees hen nabij door uw Woord heen, wees voor hen een bron van kracht.  

Zo zingen wij :  

 
 
 
 
 

 
Zingen projectlied kinderkring :  ‘Een teken van leven’   

 

De paaskaars brand, zo weten wij: 
God maakt het licht voor jou en mij. 
Hij maakt een eind aan je verdriet, 
want Hij vergeet de mensen niet. 

melodie: Lied 637   
         tekst: Erik Idema 

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

 
Schriftlezing: Genesis 2:15 – 3:9                   lectrice: Ada Dieleman

   Mattheüs 4 : 1-11                       voorganger
   

Zingen: ‘Een mens te zijn op aarde’ 
   Lied 538 : 1 en 2   

 
Uitleg en Verkondiging 

 

Meditatief orgelspel       
 

Zingen: ‘Ik geloof in God de Vader’                         (zo mogelijk staande) 
   Lied 340b   

 
        de kinderen komen terug in de kerk  

 

Met de kinderen    
 Het thema van de Veertigdagentijd is ‘Een teken van leven’. Deze  
 zondag lezen we over Mozes en de brandende braamstruik. God maakt  
 zich op deze manier bekend aan Mozes met de naam: ‘Ik zal er zijn’. Mozes  
 krijgt de opdracht zijn volk uit Egypte te leiden. Hij vindt het een hele  
 moeilijke opdracht.  
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Dienst van Gaven en Gebeden 

 
‘Sta op …. voor het doorvertellen van bijbel verhalen in de Golfstaten’ 
         Wg. ZWO – Diaconie  Nelly Mol 

 
Inzameling van de gaven onder orgelspel  

Eén van de kinderen zal samen met ‘Rainbow’ meehelpen bij de collecte. 

De collecte is bestemd voor Kerk in Actie; Voorjaarszending 
Golfstaten, De kracht van bijbel verhalen 
 
Gebeden – dankgebed – voorbede  – stil gebed – gezamenlijk ‘Onze Vader’ 

 
 

Heenzending en Zegen 

 
Slotlied:  ‘Een mens te zijn op aarde’ 
    Lied 538 : 3 en 4                                        (zo mogelijk staande)  
   

 
Uitzending en Zegen    

  Aansluitend zingen ‘Amen’  (Lied 431c) 
 

Orgelspel, 
 

Collecte bij de uitgang bestemd voor het plaatselijk kerkenwerk 
  
 

 
 

Op deze eerste zondag van de maand is iedereen van harte uitgenodigd 
in de ontmoetingsruimte voor koffie, thee of frisdrank. 
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Mededelingen 
 
40-Dagentijd 2020 
De 40-Dagentijd is een tijd van stil staan bij wat er is en wat er niet is,  
of wat er voor een ander misschien niet is. 
 

De komende weken zal er tijdens de diensten aandacht zijn voor de 
symbolische bloemschikking, is er een bijzonder project van Kind op Zondag 
en staat Kerk in Actie centraal met het project ‘Sta op’. 
 
Vandaag, zondag 1 maart is de eerste zondag van de 40-Dagentijd.  
Er staat een tafel in de ontmoetingsruimte met daarop een gedicht, een tekst, 
een tekening, of wat dan ook, wat voor u van betekenis is voor de 40-Dagentijd. 
Misschien zoals we het vieren of misschien wel iets wat te maken heeft met  
uw eigen ’40-Dagentijd’. 
Iedereen is van harte uitgenodigd om deze tafel te ‘vullen’. 

 
Op deze tafel liggen al de 40-Dagentijdkalenders. 
Zowel voor volwassenen als voor kinderen. 
Mooie boekjes met o.a. vragen, teksten en spelletjes 
om eventueel samen met uw (klein)kinderen op weg 
te gaan naar Pasen. 
Het thema van de kalenders is ‘Sta op’ (volw.) en 
‘Een teken van Leven’ (kind). 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
Vandaag zondag 1 maart, liggen er kunstkaarten voor € 1,00 per stuk. 
Om te sturen naar iemand die een beetje extra aandacht kan gebruiken. 
 
Zondag 8 maart kan u een zakje snoep kopen voor € 2,50.  
Het is de bedoeling dat het zakje snoep dicht blijft tot de volgende 
zondag. Om even stil te staan bij de vele kinderen voor wie een snoepje 
niet vanzelfsprekend is.  
 
De opbrengst is bestemd voor de projecten van Kerk in Actie. 



6 
 

Bij de komende weken 
 

Open Kerk en Middaggebed  
Dinsdag 3 maart is de kerk weer geopend van 13.00 uur tot 15.00 uur.  
Rond 13.15 uur wordt het Middaggebed gehouden. 
Ds. Saskia Ketelaar zal het gebed leiden, daarna is er alle tijd voor gesprek. 
Allen van harte welkom. 
 
Woensdag 4 maart: Kliederkerk 12.00 uur – 15.00 uur 

   Voor alle kinderen van groep 3 t/m 6 van de basisschool 
   Meer info: ds. Saskia Ketelaar, Marinka Mahu, Cor-Elli de Bruijn 
 

Vrijdag 6 maart : dienst in Vremdieke 
Elke eerste vrijdag van de maand is er een dienst in Vremdieke. Om 14.30 uur 
staat de koffie klaar en om 15.00 uur begint de dienst. U bent van harte 
welkom! 
 
Woensdag 11 maart:  In Gesprek! Mevr. Heleen Pasma –  

Bijbelboek Esther met alle ins en outs. 
Over de vraag wat de betekenis is van en wat je kunt doen op 
de plaats waar je bent terechtgekomen.  
Wat is je aandeel in het "heel-maken van de wereld"  
(boek Rabbi Jonathan Sacks, zeer aanbevolen!). 

 
Locatie: ontmoetingsruimte van de kerk 
Tijdstip: aanvang 20.00 uur, inloop vanaf 19.30 uur 
Info: Corry Siersema of Cor-Elli de Bruijn 

 
Donderdag 12 maart: Wereldmaaltijd 
Ook dit jaar wordt tijdens de 40-Dagentijd, de Wereldmaaltijd georganiseerd. 
Een sobere maaltijd, waarvan de opbrengst zo veel mogelijk naar de projecten 
gaat van Kerk in Actie. 
Iedereen van harte welkom! 
   aanvang 18.00 uur, zaal open vanaf 17.30 uur 
   volwassenen € 10,00, kinderen t/m 12 jaar € 5  (exclusief drankjes) 
   de intekenlijst ligt op de tafel aan de ingang van kerkzaal 
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Benefietconcert voor Tanzania  
13 maart 20.00 uur Grote Kerk Terneuzen 
 

De Grote Kerk van Terneuzen is op vrijdag 13 maart het decor voor een 
bijzonder benefietconcert voor stichting Sibusiso in Tanzania. De avond 
is een initiatief van kapelaan Jochem Velthoven uit Terneuzen en 
organist Marcel Mangnus uit Hulst. Het benefieconcert wordt georganiseerd 
in het kader van de jaarlijkse vastenactie. Het is dit jaar voor het eerst dat drie 
Zeeuws-Vlaamse parochies hiervoor samenwerken. Stichting Sibusiso is 
opgericht door familie Hammer-Roos uit Terneuzen. Zij zetten zich op tal van 
manieren in voor lichamelijk en geestelijk gehandicapte kinderen in Tanzania. 
Deelnemende organisten: Frank Kolijn, kapelaan Jochem van Velthoven, 
Bram van Wijck, Marcel Mangnus, Rolf Wolfensberger, Erwin Neve, Jan 
Neeteson en Jan Oppeneer.  De mix van organisten belooft een veelzijdige 
avond. Ieder speelt ongeveer een kwartier, zodat het programma geschikt is 
voor een groot divers publiek.  
Toegang gratis, maar de organisatie hoopt op gulle giften voor het project in 
Tanzania. 
 

 

Johannes Passion van Bach 
20 maart 20.00 uur Grote Kerk Terneuzen 
 
Op vrijdag 20 maart wordt om 20.00 uur in de Grote Kerk in Terneuzen de 
Johannes Passion van Johann Sebastian Bach uitgevoerd door 
BachKoorGent, Asaf-Axel en TY Zeeuws kamerorkest. 
Het is inmiddels een traditie geworden dat de reeks van Passionen in Zeeland 
wordt geopend met de vertolking van de Johannes Passion in Terneuzen. 
Omdat een passion op de eerste plaats een muzikaal verhaal kent, is de 
bezetting van de solo-partijen van groot belang. Specifiek worden de rollen 
van de Evangelist en Christus aangeduid, terwijl de overige solisten de andere 
rollen invullen. 
Hendrik Mispelon vertolkt de Evangelist en Arnout Malfietzingt de Christus-
partij. De overige solisten zijn Jana Pieters (sopraan), Rob Meijers (altus), 
Leander Van Gijsegem (tenor) en Jan Moernout (bas). Het geheel staat onder 
de deskundige leiding van Steve De Veirman. 
Toegangskaarten à 20 euro zijn te reserveren via 
www.tyzeeuwskamerorkest.nl en te koop bij de koorleden van Asaf-Axel en de 
ingang van de kerk. 

 

http://www.tyzeeuwskamerorkest.nl/
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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/

