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Zondagsbrief 
Zondag 8 maart 2020 

 

Tweede zondag 40-Dagentijd 

Kleur: Paars 
 

Voorganger:   dr. Eleonora Hof, Ieper 

Ouderling van dienst:  Ko Dieleman 
Organist:    Joke de Putter 
Koster:     Leen Dieleman 
Videowall:     Karina Wolfert 
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.     
Terug uit het ziekenhuis is, na een heup operatie mevr. Janneke Bakker, 
Groenoord 14, 4541 ET, Sluiskil   
 

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 

 
Een feestelijk bericht: 
Op maandag 16 maart zijn dhr. en mevr. Van der Hoofd-Tollenaar 

70 jaar getrouwd 
Samen met familie en vrienden wensen wij hen een bijzonder mooie dag toe!  
Zij wonen: Lijsterbesstraat 2, 4542CE Hoek. 
 

De bloemen gaan met een hartelijke groet namens ons allen naar  
dhr. Jan Wolfert, Kreekweg 2. 
 
Bij de komende diensten 
 

Zondag 15 maart, derde zondag van de 40-Dagentijd hoopt om 10.00 uur  
ds. Jan de Visser uit Middelharnis bij ons voor te gaan.  
De collecte tijdens de dienst is bestemd voor Kerk in Actie; Noodhulp 
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: 
Een stem uit de hemel -het lijkt wel een tweede doop- die het stralende licht ondersteunt. 
Onmiskenbaar teken voor een bijzonder Iemand – Petrus, Jakobus en Johannes waren er 
getuige van. Het geheim van dit bijzondere licht mag pas later openbaar worden. 
In de stralende krans van deze schikking kan het geheim -de bloem in de knop- als 
schoonheid die we nu verwachten en die zich later zal openbaren al zien. 
We wachten in spanning op de bloei die gaat komen. 
  

Dienst van de Voorbereiding 
 

Aansteken van de kaars voor de kinderkring door Emily de Koning 
 

Intochtspsalm: Psalm 25: 2 en 8  
Nieuwe Psalmberijming                                        (zo mogelijk staande)  

 
 HEER, leer mij uw waarheid kennen 
 en uw onderwijs verstaan. 

Laat mij aan uw wegen wennen, 
help mij in uw spoor te gaan –  
God, U bent het die mij redt. 
Hele dagen, hele nachten 
ben ik hoopvol in gebed: 
altijd blijf ik U verwachten. 
 
Laat oprechtheid mij bewaren; 
geef mij leven in uw licht. 
Ondanks dreigende gevaren 
is mijn hoop op U gericht. 
HEER op wie mijn hart vertrouwt, 
God in wie ik ben geborgen, 
maak het volk waarvan U houdt 
vrij van lijden en van zorgen. 

 
Bemoediging en groet          
 

Zingen: ‘Zo spreekt de Heer die ons geschapen heeft’ 
  Het lied van het oprechte vasten 
  Lied 537                     (daarna gaan allen zitten)  
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Gebed om ontferming 
 
Zingen: Psalm 25: 5 en 7 

Nieuwe Psalmberijming  
 
 HEER, vergeef mijn zware zonden, 
 Alles waar ik mij voor schaam. 

Help mij ,richt mij niet te gronde; 
doe het om uw goede naam. 
Wie U dient, wie U verwacht 
hoeft niet doelloos rond te zwerven. 
Zijn gezegend nagelacht 
zal de hele aarde erven. 

 
 HEER, ik voel me zo verlaten: 

zoveel zonden in mijn hart, 
zoveel mensen die mij haten, 
zoveel angst die mij verwart. 
Zie de vijand om mij heen; 
vol venijn drommen ze samen. 
HEER, ik schuil bij U alleen; 
maak dat ik mij niet zal schamen. 

 

Dienst van de Schriften 
 

Gebed bij de opening van de schriften             
 

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. Adri-Anne Biesheuvel.       

 
Schriftlezing OT: Exodus 24: 12 – 18                  lectrice: Kobi Heeringa 

 

Tussenzang:  ‘Gij zijt in glans verschenen’    Lied 543 

 

Schriftlezing NT: Mattheüs 17 : 1-13                       voorganger 
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Uitleg en Verkondiging 

 

Meditatief orgelspel    
 
“Dit is mijn Zoon, de Welbeminde, in wie Ik mijn welbehagen heb gesteld; luistert naar Hem”  
 

Hoe kan ik in deze veertigdagentijd naar de stem van de geliefde Zoon luisteren?  
 

“Sta op en wees niet bang”  
 

Wat betekent “opstaan” in uw leven? Welke angsten wilt u overwinnen met hulp van Jezus?  

    
 

Zingen: ‘God roept de mens op weg te gaan’ 
  Lied 542 

 
        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 ‘op weg naar Egypte’  
 
 
Geloofsbelijdenis             (zo mogelijk staande) 

 

Ik geloof dat ik nooit alleen ben 
God is bij me, Hij is mijn Vader. 
Hij heeft alles gemaakt, ook mij. 

 
Ik geloof dat God deze wereld in Zijn hand houdt. 
Hij heeft Zijn Zoon Jezus Christus op aarde gezonden. 
Ik geloof dat Hij de Zoon van God is. 
Om mij te bevrijden van zonde en schuld 
werd Hij aan het kruis geslagen 
en ging Hij naar het dodenrijk. 
Hij is opgestaan en Hij is mijn verlosser. 

 
Ik geloof dat ik ook onder de mensen niet alleen ben. 
Om mij heen is de gemeenschap van de Kerk, 
de mensen die God liefheeft. 
Ze leven overal, in alle landen van de wereld, 
in alle continenten en onder alle etnische groepen. 
Ik hoor er ook bij. 

 
Ik geloof dat ik nooit zover van God kan weglopen 
dat er geen terugkeer meer mogelijk zou zijn; 
Dat ik nooit zo ontzettend kan verdwalen 
dat God mij niet naar Zich toe wil trekken. 
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Ik geloof dat God voor mij het leven wil 
en niet de dood, 
de blijdschap en niet het verdriet 
en dat Hij bij me is, vandaag en altijd 
tot in alle eeuwigheid. 
Amen 

 
 

Dienst van Gaven en Gebeden 

 
‘Sta op …. voor alle mensen van ons dorp’ 
               Wg. ZWO – Diaconie  Cor-Elli de Bruijn 

 
Inzameling van de gaven onder orgelspel  

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

De collecte is bestemd voor de Protestantse Kerk in Nederland; Missionair 
Voor pioniersplekken, om met mensen van buiten de kerk het Evangelie te delen. 

 
Gebeden – dankgebed – voorbede  – stil gebed – gezamenlijk ‘Onze Vader’ 

 
Heenzending en Zegen 

 
Slotlied:  ‘Nu wij uiteengaan’ 
    Lied 423                                          (zo mogelijk staande)  
   

Uitzending en Zegen    

  Aansluitend zingen ‘Amen’  (Lied 431c) 
 

Orgelspel, 
 

Collecte bij de uitgang bestemd voor het plaatselijk kerkenwerk 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



6 
 

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’. 
 
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’. 
 
 
Vanaf de eerste zondag liggen er kunstkaarten voor € 1,00 per stuk. 
Om te sturen naar iemand die een beetje extra aandacht kan gebruiken. 
 

Vandaag, zondag 8 maart kunt 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.  
 

‘Ik sta op voor kinderen die geen snoepjes kunnen krijgen’  
 

De opbrengst is bestemd voor de projecten van Kerk in Actie. 
 
Zondag 15 maart willen we extra stil staan bij de zorg om onze planeet. 
Er zal dan een kist op de tafel staan voor het inzamelen van oude telefoons en  
cartridges. 
     
       

Gedicht 
       Op de toppen van verlangen 

mogen wij een glimp opvangen 
hoe door barsten in de tijd 
licht straalt van de eeuwigheid. 
Opgetild door het verleden 
gaan wij dankbaar naar beneden. 
Na dit hemels visioen 
hebben wij nog veel te doen. 

Anneke van Wijngaarden 
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Bij de komende weken 
 

Open Kerk en Middaggebed  
Dinsdag 10 maart is de kerk weer geopend van 13.00 uur tot 15.00 uur.  
Rond 13.15 uur wordt het Middaggebed gehouden. 
Ds. Johan Harmanny zal het gebed leiden, daarna is er alle tijd voor gesprek. 
Allen 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) 

opgeven kan t/m 9 maart via de intekenlijst op de tafel aan de ingang van kerkzaal,  
via Catrien Mol tel 441397 of via Rineke Dieleman tel 441630  

 
 
Vanuit Terneuzen: 
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.  
 

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. 
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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2020 Opbrengst collectes en giften februari        

          

Datum Locatie Doel 
 
Opbrengst  

 
Opbrengst  

 
Opbrengst     Giften  Doel Via 

       Bonnen   Contant   Totaal          

          

2-feb-20 kerk KIA werelddiaconaat Oeganda  €   42,00   €   94,69   €  136,69          

2-feb-20 Kerk Pl Gemeente werk  €   30,00   €   75,22   €  105,22          

9-feb-20 Kerk PKN Cathachese en Inducatie  €   15,00   €   58,35   €    73,35     €     50,00  Kerk Mw. Elly Tollenaar 

9-feb-20 Kerk Pl Gemeente werk  €   12,00   €   61,85   €    73,85          

16-feb-20 Kerk Diaconie Avondmaal  €   36,00   €   55,60   €    91,60     €     50,00  Kerk  Niet bekend 

16-feb-20 Kerk Pl Gemeente werk  €   30,00   €   72,35   €  102,35     €     20,00  Kerk  Mw. Willy Dekker 

23-feb-20 Kerk KIA binnenlands diaconaat  €   37,00   €   68,75   €  105,75          

23-feb-20 Kerk Pl Gemeente werk  €   18,00   €   63,20   €    81,20          

                    

                    

                    

                    

                    

    Totaal  € 220,00   € 550,01   €  770,01     €   120,00      
 
 
 
 
 
 

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/

