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Zondagsbrief 
Zondag 28 april 2019 

Kleur: Wit 
 

2e Zondag van Pasen 
 

Voorganger:         Assistent voorganger Joshi van Veen, Goes 
Ouderling van dienst: Elly Tollenaar 
Organist:    Jan van Zweeden 
Koster:    Finie Herrebout  
Video Wall:   Karina Wolfert 
Crèche:    Lotte Tober 
 

De bloemen gaan met een hartelijke groet namens ons allen naar  
mevr. Platteeuw-de Kraker, zij is weer terug thuis. 
 

Omzien naar elkaar 
Voor zover bij het maken van deze zondagsbrief bij de kerkenraad bekend, 
verblijft niemand uit onze gemeente in het ziekenhuis. 
We leven mee met hen die thuis zijn en zorgen hebben om hun gezondheid. 
 

Een Nieuw Begin … voor onze gemeente  
Op zondag 21 april Paasmorgen, mochten we aansluitend aan de dienst de 
beroepsbrief aanbieden aan ds. Saskia Ketelaar.  
Voorzitter Henk Siersema schetste daarbij het traject dat we als kerkenraad, 
gemeente en predikant met elkaar hebben doorlopen.  
Hij vertelde over de prachtige volzinnen in de beroepsbrief, maar dat het er 
eigenlijk om gaat: ‘Zou jij onze nieuwe dominee willen worden.’  
De symboliek van deze Paasdag, 'Een nieuw Begin' werd door ds. Ketelaar 
onmiddellijk opgepakt en inhoud gegeven. 
Zij heeft het beroep aangenomen met de verwondering over hoe alles is 
gelopen en over de wegen die God kan gaan en zei daarbij:  
‘Dank voor het geweldig grote vertrouwen, we gaan samen verder’. 
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Orde van de dienst 
 

Orgelspel  
 

Woord van welkom door de ouderling van dienst  
 

Dienst van de Voorbereiding 
 

Aansteken van de kaars van de Kinderkring door Kimberly de Koning  
 

Aanvangslied: Psalm 25: 6 en 7        (zo mogelijk staande) 
 

Moment van stil gebed – Votum –  
 We luisteren naar een drempelgebed ‘Wek mijn zachtheid’ – Trijntje Oosterhuis 
 

Zingen:  Psalm 25: 4           (daarna gaan allen zitten) 
 
Glorialied:  ‘Christus, onze Heer verrees’ Lied 624 
 

Gebed om ontferming en verlichting met de Heilige Geest  
 

Dienst van de Schriften 
 

Met de kinderen  
 

Wij zingen het kinderlied (2x):  ‘Geroepen om op weg te gaan’  
Lied 832  

 

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

 

Zingen als geloofsbelijdenis in de Drie-enige God:   
    ‘Heilig, heilig, heilig! Heer, God almachtig’   Lied 405 

 
Zingen bij de opening van het Woord:  

‘Niet als een storm, als een vloed’     Lied 321: 1, 2, 4 en 7 

    Mensen van God     
 
Lezingen uit de Herziene Statenvertaling:           lectrice: Jenny Wilson 

Uit het Oude Testament: Psalm 25: 8 – 13       
 Uit het Nieuwe Testament: Matteüs 5: 1 – 6  

 
Prediking       ‘Jezelf oefenen in zachtmoedigheid, een houding vanuit Gods Koninkrijk’ 
 

Zingen, als antwoord aansluitend aan de preek: ‘Wek mijn zachtheid weer’ 
         Lied 925 
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Orgelspel       
de kinderen komen terug in de kerk  

 

Dienst van Gaven en Gebeden 
 
Inzameling van de gaven onder orgelspel  

        bestemd voor het plaatselijk jeugdwerk  
 
Gebeden  Noden en Dankpunten – Stil gebed –  

gezamenlijk bidden van het ‘Onze Vader’  
 

Slotlied:  ‘Ga met God en Hij zal met je zijn’     (zo mogelijk staande)

   Lied 416 
 

Wegzending en Zegen 

  Aansluitend zingen Amen, amen, amen (lied 431c) 
 

I.v.m. Koningsdag zingen we het Wilhelmus     Lied 708: 1 en 6 
 
Orgelspel, 
 
Collecte bij de uitgang bestemd voor het plaatselijk kerkenwerk 

 
 
Bij de komende viering en diensten 
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. 
Iedereen is van harte welkom! 
Er is koffie of thee en tijd voor een gesprek. 
 
Zondag 5 mei hoopt om 10.00 uur Reverent Ank Muller uit Vlissingen  
voor te gaan. De collecte is bestemd voor Kerk in Actie; Noodhulp. 
Bij de uitgang wordt er gecollecteerd voor het plaatselijk kerkenwerk. 
 
Bij de komende weken 
 

Dinsdag 14 mei: Kerkenraadsvergadering, aanvang 19.30 uur 
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Mededelingen 
Dank! 

De actie ‘Geef je Leeftijd’ die tijdens de 40-Dagentijd door de ZWO is 
gehouden heeft voorlopig opgebracht het geweldige bedrag van 312,42 €.  
Er is een bedrag in vreemde valuta binnengekomen waarvan op dit moment de waarde 
nog niet definitief bekend is, dit zal later aan de opbrengst toegevoegd worden. 

Dit bedrag is bestemd voor het project ‘Een nieuw Begin’ van Kerk in Actie. 
Alle gulle gevers van harte bedankt.  
 
Delen, een steuntje in de rug … ook dat is omzien naar elkaar 
De nieuwe supermarkt is net geopend en … er loopt een zegeltjes actie voor 
een boodschappen pakket. 
Spaart u deze zegels niet voor uzelf? Spaar dan voor mensen die een 
steuntje in de rug wel kunnen gebruiken. 
De zegeltjes of (volle) spaarkaarten kunnen ingeleverd worden in de kist in de 
ontmoetingsruimte, bij Corrie Harms, Molendijk of bij  
Lyda van Hermon, Langestraat.   Bij voorbaat hartelijk dank! 

 
Fietstocht 18 mei 2019 
Op zaterdag 18 mei worden er op verschillende plaatsen in  
Zeeuws-Vlaanderen fietstochten georganiseerd voor de organisatie  
Open Doors. Fietsen voor vervolgde Christenen.  
Ook vanuit Hoek start een fietstocht. Starttijd is 10.30 uur.  
Er zijn verschillende stopplaatsen onderweg, om even bij te komen en voor een 
gebedsmoment.  Ook zal er koffie/thee/fris zijn.  
We zoeken nog mensen die voor deze zaterdag cup- cakes of gewone cake willen 
bakken, voor de verkoop. Heeft u nog boeken om te verkopen, dan mag u die ook 
inleveren, na de kerkdienst op 5 of 12 mei.  

We zoeken nog iemand met een grote auto of kar, die stand by kan zijn bij 
pech gevallen.  
Voor meer informatie kunt u een foldertje meenemen van de sta tafel bij de 
ingang van de kerkzaal. 
Als er vragen zijn, kunt u terecht bij Doretha de Feijter of Ada Dieleman. 

 
Ring Zeeuws-Vlaanderen 

Uitnodiging vanuit Aardenburg voor de derde Ringzondag 
 

Hoe je de kerkdienst op een andere manier kunt beleven:  
de Baafse beleving 
‘De Baafse Beleving is een concert in liturgische setting, waar 
het Woord diepe snaren raakt, de muziek woorden overstijgt.   

Het woord betreft een rake overweging over een Bijbelverhaal.  
De muziek is van professioneel niveau met musici van naam. 
‘Wees welkom: beleef het’ 


