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Zondagsbrief 
Zondag 15 november 2020 

Kleur: Groen 
 

Voorganger:   ds. Jan Verlinde uit Axel  
Ouderling van dienst:  Ko Dieleman 
Organist:    Connie van Hermon 
Dwarsfluit:   Marinka Mahu 
Muzikale medewerking in de vorm van solozang door 
verschillende gemeenteleden 
Koster:    Leen Dieleman 
Videowall:    Finie Herrebout 

 

Beelduitzending kerkdiensten 
 

Vanaf deze zondag kunt u niet alleen 
luisteren, maar ook kijken naar de 
kerkdienst.   
De behoefte hieraan blijkt de 
afgelopen periode groter te zijn 
geworden.  
Daarom heeft de kerkenraad besloten 
om een camera op te hangen.  
Het liturgisch centrum, zoals de voorganger, de lector, de organist en alles wat 
op de beamer verschijnt komt daarbij in beeld.  
U kunt de dienst om 10.00 uur meebeleven via www.kerkdienstgemist.nl 

Ook later is dat nog mogelijk.  
 

Deze zondag gaan de bloemen met een hartelijke groet namens ons allen 
naar Ria Dieleman-de Smet, Lovenpolderstraat 

 

Omzien naar elkaar 
Mevr. Verhelst-Verpoorte verblijft voor revalidatie in Ter Schorre 
 

We leven mee met allen die ziek zijn en met de mensen om hen heen, thuis,  
in het ziekenhuis of elders. 
 

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 

http://www.kerkdienstgemist.nl/
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Orde van dienst 
 

Orgelspel 
 
Woord van welkom door de ouderling van dienst  
 
Aansteken van de kaars voor de Kinderkring 

 
Openingslied: Psalm 84: 1          (zo mogelijk staande) 
  de organist speelt de melodie, de tekst staat op het scherm 

 
Stil gebed 
 
Bemoediging en Groet       (hierna gaan allen zitten) 

 
Luisterlied: ‘De Heer heeft mij gezien en onverwacht’ 
   Tekst: Huub Oosterhuis, melodie: Bernard Huijbers 
   Opname: Met Hart & Ziel 
 

Gebed 
 
Kinderlied: ‘Hoger dan de blauwe luchten’ Evang.liedbundel, lied 439 
  Hartenliedjes  - zang: Leonie van den Berg, piano: Henk Lip 
  

Hoger dan de blauwe luchten 
en de sterretjes van goud 
woont de Vader in de Hemel 
die van alle kind’ren houdt. 
 
Ook voor zieke kinderen zorgt Hij 
Kent hun tranen en hun pijn. 
Ja, voor groten en voor kleinen 
wil de heer een helper zijn. 
 
Daarom vragen wij eerbiedig, 
vouwen onze handen saam 
Heer die altijd naar ons luistert 
Neem dan nu ons danklied aan. 

 
De kinderen gaan met het licht van de Paaskaars naar de kinderkring  
o.l.v. Anica Mol.  
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Schriftlezing: Johannes 11: 1 – 27       Lectrice: Ada Dieleman 
 

Luisterlied: ‘Heer, u bent mijn leven, de grond waarop ik sta’  
Uit: Opwekking   

 

Heer, U bent mijn leven de grond waarop ik sta 
Heer, U bent mijn weg de waarheid die mij leidt 
U woord is het pad de weg waarop ik ga 
Zolang U mijn adem geeft, zolang als ik besta 
Ik zou niet meer vrezen, want U bent bij mij 
Heer, ik bid U, blijf mij nabij 
 

k geloof in U, Heer Jezus, geboren uit de maagd 
eeuwige Zoon van God, die mens werd zoals wij 
U die stierf uit liefde, leeft nu onder ons 
en met God de Vader en verenigt met uw volk 
Tot de dag gekomen is van uw wederkomst 
dan brengt U ons thuis in Gods rijk 

 

Heer, U bent mijn kracht, de rots waarop ik bouw 
Heer, U bent mijn waarheid, de vrede van mijn hart 
En niets in dit leven zal ons scheiden Heer 
Zo weet ik mij veilig, want uw hand laat mij nooit los 
Van wat ik misdaan heb, heeft U mij bevrijd 
En in uw vergeving leef ik nu 
 

Vader van het leven, ik geloof in U 
Jezus de Verlosser, wij hopen steeds op U 
Kom hier in ons midden, Geest van liefde en kracht 
U die via duizend wegen ons hier samen bracht 
En op duizend wegen, zendt U ons weer uit 
Om het zaad te zijn van Godsrijk 

   

Schriftlezing: Johannes 11: 28 – 44       Lectrice: Ada Dieleman 
 

Orgel en dwarsfluit  
 

Preek 
 

Luisterlied: ‘Longing for light, we wait in darkness’ Lied 1005 
 

Nederlandse vertaling:  

Zoekend naar licht hier in het duister, 
zoeken wij U, waarheid en kracht. 
Maak ons uw volk, heilig, vol luister, 
schijn in de donkere nacht. 



4 
 

Refrein: Christus, ons licht, 
schijn door ons heen, schijn door het duister. 
Christus, ons licht, 
schijn ook vandaag, hier in uw huis. 

 
Zoekend naar rust zijn wij vol zorgen, 
zoekend naar hoop, troost in uw woord. 
Spreek door ons heen tot de verdrukten, 
zo wordt uw stem gehoord. 
 
Zoekend naar troost zijn velen dakloos, 
zoekend naar warmte zijn velen koud. 
Maak ons een huis van levende stenen, 
schuilplaats voor U gebouwd. 
 
Met zoveel gaven aan ons gegeven, 
voor zoveel leed, zoveel gemis. 
Maak ons uw dienaars, leer ons te delen, 
totdat uw rijk hier is. 
 

Gebeden, aansluitend gezamenlijk ‘Onze Vader’  
 

Slotlied: ‘Komt kinderen niet dralen, want de avond is nabij’ 
Lied 799: 1 en 6           (zo mogelijk staande) 

  de organist speelt de melodie, de tekst staat op het scherm 

 
Heenzending en zegen   

Aansluitend: Amen, amen, amen  (Lied 431c) 
   

Orgelspel 
 

Collecte bij de uitgang:  
deze is volledig bestemd voor de vluchtelingenkinderen op Lesbos 
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Opvang voor gestrande vluchtelingen 
 

Natte tenten, onvoldoende sanitair en te weinig eten.  
Zo wachten duizenden vluchtelingen, waaronder  
veel kinderen, in Griekse vluchtelingenkampen.  
Is dit de plek waar ze eindigen?  
Hun situatie is urgenter dan ooit.  
Kerk in Actie werkt in Griekenland samen met 3 partnerorganisaties.  
Samen geloven we dat vluchtelingen recht hebben op een beter leven.  
We helpen met voedsel, kleding en onderwijs en proberen hen op een betere 
plek te krijgen. Ook investeren we in de landen van herkomst in een beter 
leven voor kinderen. 
 
We willen deze actie van harte bij u aanbevelen.  
 

Uw contante bijdrage kan aan het eind van de dienst in de collectebus. 
 

Uw financiële bijdrage kan ook d.m.v. het overmaken 
van een bedrag op rekeningnummer  
NL68RBRB 0845159615 t.n.v. Diaconie PKN Hoek  
o.v.v. ‘Vluchtelingenkinderen Lesbos’ 
 

De diaconie zal het totale bedrag aanvullen! 
 

 
 
 
 
 

  



6 
 

Bij de komende diensten 
Volgende week is het de laatste Zondag van het Kerkelijk jaar en daarna 
beginnen de Adventsweken gevolgd door Kerst. 
Een bijzondere periode in het kerkelijk leven. 
Helaas mogen we nog niet met heel veel mensen in de kerk samenkomen. 
Gelukkig zijn er naast de kerkzaal ook nog andere ruimtes in het kerkgebouw, 
waar we samen de dienst kunnen beleven. Vanaf deze zondag kan het ook 
thuis, met beeld erbij. Zo blijven we met elkaar verbonden. 
 
Zondag 22 november, Laatste zondag van het Kerkelijk jaar. Tijdens deze 
dienst van Gedachtenis, worden de namen genoemd van gemeenteleden die 
het afgelopen jaar zijn overleden. Er is ook aandacht voor mensen die we 
hebben verloren, maar niet bij naam worden genoemd.  
Onze eigen predikant ds. Saskia Ketelaar hoopt om 10.00 uur in deze dienst 
voor te gaan. Er is na afloop van de dienst één collecte.  
Deze is voor 50% bestemd voor kerk en pastoraat en voor 50% bestemd voor 
Kerk in Actie. 
 

Komende week 
Open kerk en Middaggebed  
De kerk is zoals iedere dinsdagmiddag open, tussen 13.00 en 15.00 uur.  
Het Middaggebed vindt plaats om 13.15 uur.  
We volgen de aanwijzingen en ontsmetten voortdurend zodat alles veilig blijft. 
Er is koffie en thee en tijd voor een gesprek met afstand.   
U en jij: van harte welkom! 
 
 

Bericht vanuit de gemeente 

Lieve mensen, 
Hartelijk dank voor al jullie kaartjes, telefoontjes, bloemen 
en beterschapswensen die ik de afgelopen 6 weken  
heb ontvangen tijdens mijn revalidatie in het ziekenhuis.  
Dit heeft mij erg goed gedaan. 
 

Hartelijke groet, Joke de Putter 
 

   

 

 



7 
 

  



8 
 

 
   
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

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/

