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Woensdag 13 november 2019 
Kleur: groen 

 

Dankdag voor Gewas en Arbeid  
Aanvang 19.30 uur 

 
 
 

Voorafgaand aan de dienst is er samen gegeten. 
Iedereen heeft daarbij iets te eten meegebracht. 

Een praktische en gezellige invulling van danken en delen….. 
 
 
Voorganger:         ds. Saskia Ketelaar 
Ouderling van dienst: Kees Biesheuvel  
Organist:    Joke de Putter 
Koster:     Leen Dieleman 
 

De bloemen gaan met een hartelijke groet namens ons allen naar  
Mevr. Fermont in Vremdieke. 
  
Omzien naar elkaar 
Voor zover bij het maken van deze zondagsbrief bij de kerkenraad bekend, 
verblijft er niemand uit onze gemeente in het ziekenhuis.   

We leven mee met hen die thuis zijn en zorgen hebben om hun gezondheid. 
 

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 17 november, dienst om 10.00 uur waarin dhr. Robert Goemaere  
uit Brugge zal voorgaan.  
De collecte tijdens de dienst is bestemd voor het plaatselijk jeugdwerk. 
Bij de uitgang wordt er gecollecteerd voor het plaatselijk kerkenwerk.  
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Orde van de dienst 
 

Orgelspel 
 

Woord van welkom door ouderling van dienst  
 

Dienst van de Voorbereiding 
 

Intochtslied:  Psalm 67 vers 1        (zo mogelijk staande) 
  

Bemoediging en drempelgebed 
      

vg.:  Onze hulp is in de naam van de Heer  

  gem.: die hemel en aarde gemaakt heeft  

     vg.:  waar zijn voeten gaan, is zegen   

  gem.: zijn hand houdt ons altijd vast  

     vg.:  O God, keer U óm naar ons toe             

  gem.: en doe ons weer leven met hart en ziel.  
      vg.:  Nu de avond valt, 
  gem.: laat uw licht ons leiden!  

     vg.:  ontvonk de vlam van uw nabijheid 
  gem.: laat uw licht ons leiden! 
     vg.:  een vuurkolom het duister door,           
  gem.: laat uw licht ons leiden! 
     vg.:  nu de avond valt zingt ons de stilte 
   uw Naam ter eer 
  gem.: laat uw licht ons leiden! 
   Amen            (daarna gaan allen zitten) 

 

Zingen:  Psalm 67 vers 2 en 3 
  

Inleiding op deze dienst 
 

Dienst van het Woord 
 

Gebed bij de opening van het Woord  
 

Schriftlezing:  Habakuk 3: 1 – 3 en 16 – 19                     lector: Piet Meijer 
 

Zingen:   ‘Al zou de vijgenboom niet bloeien’  

   Uit: Johannes de Heer, lied 962 / Evang. Liedbundel, lied 56: 1 en 2 
 

Al zou de vijgenboom niet bloeien, 
geen opbrengst aan de wijnstok zijn, 
toch zal mijn beker overvloeien 
want Jezus schenkt mij vreugdewijn. 



3 
 

Al draagt ook de olijf geen vruchten 
ontbreekt het koren op het veld 
met Hem heb ik geen kwaad te duchten 
die zelfs mijn hoofdhaar heeft geteld. 
 
Al loopt geen schaap meer in de weide 
en staat geen rund meer in de stal, 
toch zal ik mij in Hem verblijden, 
die is, die was en komen zal. 
Hij maakt mijn voeten als der hinden, 
zodat ik op mijn hoogten treed. 
‘k Zal mij aan zijn beloften binden, 
en word met zijn gezag bekleed. 

 

Evangelielezing: Lukas 17: 11 – 19  
 

Zingen:   ‘Dank, dank nu allen God’ 
Lied 704: 1 en 2 

  
Verkondiging 

 

Orgelspel 
 

Zingen:   ‘Wij dragen onze gaven…’ 
Van de opdracht der gaven, een oogstlied 
Lied 365 vers 1, 6 en 7 

  

Dienst van Gaven en Gebeden 
 

Inzameling van de gaven, de dankdagcollecte tijdens orgelspel,  
bestemd voor de plaatselijke Diaconie 

 

Gebeden  Dankgebed – Voorbede – Stil gebed –  
gezamenlijk bidden van het ‘Onze Vader’  

   

 

Slotlied:   ‘ ‘k Wil U, o God, mijn dank betalen’ 
Lied 245: 1 en 2 

 

Heenzending en Zegen    
 Aansluitend zingen: Amen, amen, amen Lied 431c  
 

Orgelspel,    
 
Collecte bij de uitgang bestemd voor het plaatselijk kerkenwerk 
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‘Niet het geluk maakt ons dankbaar, 

maar dankbaarheid maakt ons gelukkig’ 

David Steindl-Rast (monnik) 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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/

