
Hervormde gemeente (i.w.) “Het Kruispunt” 

Noord-Walcheren te Serooskerke 

WEEKBRIEF 

5 april 2020 

Voor al het toekomende geldt: Deo Volente. 

Kerkdiensten  

Zo. 5 april 14.30 uur Petruskerk Serooskerke, ds. C. Budding (Goudswaard) 
    online-dienst 
Zo. 12 april 14.30 uur Petruskerk Serooskerke, ds. J.J. Steketee (Biervliet) 
    online-dienst 
 

Van de commissie 

In april en mei zullen we alleen de middagdiensten in de Petruskerk als online-dienst uitzenden via You 

Tube en kerkomroep.nl (https://www.hghetkruispunt.nl/ of https://www.kerkomroep.nl/#/

kerken/10254). Alle andere diensten waren in Oostkapelle; deze diensten hebben we helaas moeten 

annuleren. Ook de diensten met Goede Vrijdag, Tweede Pasen, Hemelvaartsdag en Tweede Pinksteren 

zouden in Oostkapelle plaatsvinden en zijn inmiddels geannuleerd.  

Ook de belijdenisdienst van 17 mei kan niet doorgaan, deze is verzet naar zondagmorgen 6 september. 

Helaas hebben we een heleboel diensten, gedwongen door de omstandigheden, moeten annuleren. We 

zijn dankbaar dat we in ieder geval één keer per zondag als gemeente verbonden kunnen zijn rond en 

door het Woord.  

 

We willen de digitale collecte van harte aanbevelen. Wilt u, als dit voor u mogelijk is, giften overmaken 

op de rekening van de gemeente, zodat de diensten (online) ook op langere termijn door kunnen gaan? 

Wilt u bij uw betaling vermelden waarvoor het bestemd is: collecte kerk, collecte diaconie, gift of vrijwil-

lige bijdrage? Voor het storten van giften/collectegeld kunt u nu ook gebruik maken van de QR code die 

op de weekbrief staat.  

 

 

 

 
 

 

Contact 

Voorzitter: 

Sam Wisse 

voorzitter@hghetkruispunt.nl 

(bestellen collectemunten) 

06-22904807 (Tevens noodnummer 

tijdens de kerkdiensten) 

 

Scriba: 

Frank Klaassen 

Hekweide 10 

4363BP Aagtekerke 

scriba@hghetkruispunt.nl 

06-23744827 

(informatie over de gemeente; aan-

leveren inhoud voor weekbrief 

(uiterlijk donderdag 20.00 uur); aanmelden 

als lid; aanvragen digitale weekbrief) 

 

Penningmeester: 

Sam Maljaars 

penningmeester@hghetkruispunt.nl 

(bestellen collectemunten) 

 

Collecte/giften 

De opbrengst van de giften 

n.a.v. de online-dienst van 29 

maart was € 13,40 voor de Dia-

conie en € 579,50 voor de Kerk. 

Verder hebben we de volgende 

giften ontvangen: 

Extra giften t.b.v. de livestream: 

€ 750,00 

Biddaggiften: € 800,00 

Hartelijk dank voor alle giften! 

 

Data 

Alle geplande activiteiten t/m 1 
juni zijn vervallen i.v.m. de regel-
geving m.b.t. de coronacrisis 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dorpskerk Oostkapelle 
Waterstraat 2 
4356 BJ  Oostkapelle 

Zionskerk Oostkapelle  
Duinweg 36a 
4356 AS  Oostkapelle 

Petruskerk Serooskerke 
Ds. van Wouwestraat 41 
4353 AH Serooskerke 

www.hghetkruispunt.nl 

Geven met Givt via een QR-code werkt als volgt: 
1. Tijdens het collectemoment open je de Givt-app. 
2. Kies het bedrag dat je wil geven en druk op volgende. 
(Zijn er meerdere collectes in een dienst? Geen probleem! Om een collecte toe te voegen toets 
op het plusje bij collecte toevoegen en vul het bedrag in dat je aan de 2e collecte wilt geven. Nog 
een derde collecte toevoegen? Druk dan nogmaals op het plusje en kies je bedrag voor de derde 
collecte.) 
3. Kies vervolgens voor de tweede optie in je scherm: QR-code (geef door middel van een QR-
code). 
4. Scan de QR-code met je camera (Let op! Het kan zijn dat de app toestemming vraagt voor 
toegang tot je camera. Druk op OK om verder te gaan) 
5. Druk tot slot op volgende om de gift te voltooien . 

 

Bankrekeningnummer:  

NL22RABO0373743084   
Cl. Delta inz. H.G. i.w. Het Kruis-

punt Noord-Walcheren  
te Serooskerke 

https://www.hghetkruispunt.nl/
https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/10254
https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/10254
https://www.hghetkruispunt.nl/


Middagdienst 
 

Lied voor de dienst “Mijn Verlosser hangt aan ‘t kruis” 
(Weerklank lied 155: 1,2,3,4) 
 

Mijn Verlosser hangt aan ’t kruis, 
hangt ten spot van snode smaders. 
Zoon des Vaders, 
waar is toch uw almacht thans, 
waar uw goddelijke glans? 
 
Mijn Verlosser hangt aan ’t kruis, 
en Hij hangt er mijnentwegen, 
mij ten zegen. 
Van de vloek maakt Hij mij vrij, 
en zijn sterven zaligt mij. 
 
Mijn Verlosser hangt aan ’t kruis. 
Zou ik dan in droeve dagen 
troostloos klagen? 
Als ik naar zijn kruis mij richt, 
valt mijn eigen last mij licht. 
 
Mijn Verlosser hangt aan ’t kruis! 
’k Heb mij, Heer, voor dood en leven 
U gegeven. 
Laat mij dan in vreugd en pijn 
met U in gemeenschap zijn. 

 
Liturgie middagdienst: 
Weerklank 155: 1,2,3,4 
Votum en groet 
Psalm 62: 1,5 
Geloofsbelijdenis 
Psalm 103: 11 
Gebed  
Schriftlezing: Lukas 23: 26-32 en 2 Korinthe 7: 8-11  
Psalm 56: 4,5 
Verkondiging: “Huilen zoals God het wil…”(Lukas 23: 28) 
Psalm 32: 5 
Dankgebed 
Psalm 68: 5,16 
Zegen 
 
Vragen voor de kinderen: 
1) We hoorden hoe een menigte mensen achter de Heere Jezus aanliep, maar uiteindelijk toch 

niet écht om Hem gaven. Hoe ga jij om met je klasgenootje als er iemand gepest wordt? 
2) Wie droeg het kruis van de Heere Jezus? 
3) Kun je nog meer personen noemen die in de stoet meeliepen naar Golgotha? 
4) Waarom huilden de vrouwen? 
5) Wat was juist zo erg aan het huilen van deze vrouwen? 
6) Wat wilde de Heere Jezus dat deze vrouwen en alle anderen die er waren, zouden gaan 

doen? 
7) Dus: Wat is eigenlijk huilen zoals God het wil? 
8) Wanneer hoef je nu helemaal niet bang te zijn voor alles wat er gebeurt of gebeuren gaat?  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liturgisch bloemstuk 

Thema: Goede Vrijdag - O hoofd bedekt met wonden 

Gemaakt door Mattie Wisse 


