
1 
 

 
 
 
 

Zondagsbrief 
Zondag 13 september 2020 

 
 
 

 

13e Zondag van de zomer 
 

Startzondag  

Kleur: Groen 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vandaag vieren we de start van het nieuwe winterwerkseizoen 
 

Jonie en Kyonie nemen vandaag afscheid van de kinderkring  
en we heten hen welkom bij de tieners 

 
 
Voorganger:   ds. Saskia Ketelaar 

Ouderling van dienst:  Daniëlle Rijksen 
Organist:    Joke de Putter 
Koster:    Ko Dees 
Videowall:    Finie Herrebout    
 

 

U kunt de kerkdienst om 10.00 uur beluisteren via www.kerkdienstgemist.nl.   
Ook later is deze dienst nog te beluisteren.  

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

Thema: ‘Het goede leven’ – Bloeien in Gods licht 

 

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

 
Openingslied:  Psalm 136          (zo mogelijk staande)

 Nederland Zingt vanuit de Lebuinuskerk te Deventer 

 
Bemoediging en Groet (in beurtrol): Psalm 136 
   

midden  1 Prijs de Heer, want Hij is goed 

links en rechts  – zijn liefde duurt voor eeuwig – 

midden  2 Prijs de allerhoogste God 

links en rechts  – zijn liefde duurt voor eeuwig – 

   3 Prijs de allerhoogste Heer 

    – zijn liefde duurt voor eeuwig – 

   4 Alleen Hij doet geweldige wonderen 

    – zijn liefde duurt voor eeuwig – 

   5 Prijs Hem die met wijsheid de hemel maakt 

    – zijn liefde duurt voor eeuwig – 

6 die de aarde op het water neerzette 

– zijn liefde duurt voor eeuwig – 

7 die de grote lichten maakte 

– zijn liefde duurt voor eeuwig – 

8 die de zon liet heersen over de dag 

– zijn liefde duurt voor eeuwig – 

9 die de maan en de sterren liet heersen over de nacht 

– zijn liefde duurt voor eeuwig – 

23 die ons hielp toen we in nood waren 

– zijn liefde duurt voor eeuwig – 

24 die ons redde van onze vijanden 

– zijn liefde duurt voor eeuwig – 

25 die eten geeft aan alles wat leeft 

– zijn liefde duurt voor eeuwig – 

26 Prijs de God van de hemel 

– zijn liefde duurt voor eeuwig! 

               
     (hierna gaan we terug zitten) 
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Inleidende woorden bij deze dienst 
 
‘Het Goede Leven’ 1e video 
 
Zingen: ‘Hinnee matov oema najiem’  naar Psalm 133 

   ‘Ziet hoe goed en hoe lieflijk als broeders samenwonen’ 
  Nederland Zingt in verbondenheid met het volk Israël 
  Vanuit de Jacobikerk in Utrecht 

 
Gebed 
 
‘Het Goede Leven’ 2e video 

 
We wensen het goede toe aan Jonie en Kiony 
 
Kinderlied: ‘Ik wens jou’ 
  Trinity, tijdens de Nederland Zingt dag 2016,  

 
Ik wens jou een dak boven je hoofd 
Dat je huis een thuis mag zijn, je tafel vol met brood 
dat je rustig slapen kunt, de hele nacht 
dat de liefde van je leven op je wacht 

 
Ik wens jou genoeg om door te gaan 
dat je rijkdom vindt door ook van weinig te bestaan 
ik wens jou -volle dagen toe - en vrije tijd 
met kinderen om je heen, tot aan het eind 

 
een muur voor de wind en een vuur voor de kou 
een jas voor de regen en een vriend dichtbij jou 

 
‘k wens jou vrede toe om wie je bent 
dat je lacht en huilt met alle mensen die je kent 
dat de liefde aan je hart vervulling geeft 
in elk van de seizoenen dat je leeft 

 
een muur voor de wind en een vuur voor de kou 
een jas voor de regen en een vriend dichtbij jou 

 
Ik bescherm je voor de wind, en vindt voor jou een schuilplaats 
in de nacht maak ik een vuur want dan word jij niet bang 
in het donker loop ik naast je als een trouwe engel 
ik ben hier, wij gaan samen, heel je leven lang 

 
 

De kinderen gaan met het licht van de Paaskaars naar de kinderkring  
o.l.v. Kobi Heeringa 
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Bijbellezingen: Matteüs 13: 44 – 52  
  
Lied:  ‘Tienduizend redenen’   

Nederland Zingt, Chr. Jeugdkoor Joy, vanuit de Sint Jansbasiliek in Laren 
 

 De zon komt op, maakt de morgen wakker, 
 mijn dag begint met een lied voor u 
 Heer, wat er ook gebeurt en wat mij mag overkomen, 
 laat mij nog zingen als de avond valt. 
 

 Loof de Heer, o mijn ziel, o mijn ziel, 
 prijst nu Zijn heilige naam. 
 Met meer passie dan ooit, o mijn ziel, 
 verheerlijkt zijn heilige naam. 
 

 Heer, vol geduld toont u ons uw liefde, 
 uw naam is groot en uw hart is zacht. 
 Van al uw goedheid wil ik blijven zingen, 
 tienduizend redenen tot dankbaarheid. 
 

 Loof de Heer, … 
 

 En op die dag, als mijn kracht vermindert 
 mijn adem stokt en mijn einde komt, 
 zal toch mijn ziel uw loflied blijven zingen, 
 tienduizend jaar en tot in eeuwigheid 
 

 Loof de Heer, … 
 
 

Uitleg en Verkondiging 
 
Meditatief muziekstuk, Pavane – Gabriel Faure - door Joke en Wim de Putter 
 

Gebeden  
 
‘Het Goede Leven’ 3e video 

 

Slotlied: samenzang met orgel: Psalm 107: 1 en 4      (zo mogelijk staande) 

   

Uitzending en zegen             
  Aansluitend: gezongen ‘Amen’ 
 
Orgelspel 
 

Collecte bij de uitgang: 50% voor kerk en Pastoraat 
     50% voor Kerk in Actie 
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Na de dienst, bent u allen, op gepaste afstand van elkaar, 
van harte welkom voor koffie, thee of fris  

in de tuin van de kerk  
(of zittend aan de tafels in de ontmoetingsruimte)  

 
 
 

Met dank aan Aaltje, Catrien, Daniëlle en Saskia ontvangt u  
heerlijke eigengemaakte lekkernijen mee naar huis  

om het goede leven met iemand te delen. 
 

 
 
 
 
Collecteren in tijden van corona, 
Het is weer mogelijk om uw gaven in de kerk te geven. 
Bij het uitgaan van de dienst, collecte zakken tijdens de dienst worden nog niet 
gebruikt.  
 
Uw gaven geven op de manier zoals de afgelopen maanden, blijft mogelijk. 
 

• Contant geld en/of collectebonnen in een envelop, te deponeren in de brievenbus 
van de kerk aan de Langestraat.  Gelieve de envelop te adresseren aan:  
kerkrentmeesters protestantse gemeente Hoek.                    
 

• Overschrijven op het rekening nummer van de kerk:  
NL13 RABO 0373 7431 49 t.n.v.: CvK protestantse gemeente Hoek.         
Gelieve als omschrijving te vermelden: collecte corona periode.   

 

Wij zullen het totaalbedrag als volgt besteden:  
50% voor kerk en pastoraat, t.b.v. onze plaatselijke geloofsgemeenschap en  
50% voor Kerk In Actie, t.b.v. onze medemensen in nood.  
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Deze zondag worden de bloemen met een hartelijke groet namens ons allen 
bezorgd bij Corrie en Johan Harms, Molendijk. 
 
 

Omzien naar elkaar 
Voor zover bij het maken van deze zondagsbrief bij de kerkenraad bekend, 
is Annet Martens-Tollenaar afgelopen week opnieuw opgenomen in het 
ziekenhuis. Hopelijk is ze snel weer thuis! 
 

We leven mee met allen die ziek zijn thuis 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 
 
 

Bij de komende diensten 
Zondag 20 september, hoopt om 10.00 uur ds. Vrouwkje Dees-Hinten uit 
Westdorpe bij ons voor te gaan.  
Er is na afloop van de dienst één collecte. Deze is voor 50% bestemd voor 
Kerk en pastoraat en voor 50% voor Kerk in Actie 
 
 
 
 
 
 
Komende weken 
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! 
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Mededelingen 
 

Nieuw adres 

Dinsdag 1 september is Roel Meijer verhuisd van de Sterre in Clinge naar  

de Westerhof, een woonlocatie in Vlissingen. 

Het is een locatie van Philadelphia, een protestants-christelijke organisatie met 

locaties in het hele land. 

Op de Westerhof wonen oudere cliënten met vaak een intensievere zorg- en 

ondersteuningsvraag. 

Het adres is: Roel Meijer 

De Westerhof 

Westerbaan 2, 4386 CR  VLISSINGEN 
 

We wensen Roel en zijn familie toe dat dit nieuwe huis  

 snel een fijn nieuw thuis zal zijn! 

 

 

Huwelijk 

Tom Heeringa en Marlot Jansen stappen op vrijdag 18 september in het 

huwelijksbootje! Zij vragen een zegen over hun huwelijk tijdens een eredienst 

waarin ds. Co Janssen uit Borculo zal voorgaan. 

De dienst begint om 14.30 uur, hier in de kerk. Door de corona maatregelen 

kunnen er helaas een beperkt aantal mensen getuige zijn van dit bijzondere 

moment. Buiten het bruidspaar welkom heten kan natuurlijk wel. 

Marlot en Tom wonen Karel Doormanlaan 3, 4535 BP Terneuzen. 

We wensen hen een bijzonder mooie dag en een gezegend huwelijk toe! 

 

 

 

 

Sponser mijn looptocht op het Pieterpad 

Margreet Lucasse loopt dit jaar voor het 

‘Leger des Heils’. Van Pieterburen naar 

Maastricht; 487 kilometer! 

U kunt haar sponsoren door een bedrag te storten op  

rek.nr. NL48RABO0349875960 

t.n.v. Margreet Lucasse inzake Leger des Heils Terneuzen.  
 

Meer informatie is te vinden op het publicatiebord in de hal of buiten in het kastje. 
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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/

