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Zondagsbrief 
Zondag 20 september 2020 

 

1e Zondag van de herfst 
Kleur: Groen 

 
Voorganger:   ds. Vrouwkje Dees-Hinten, Westdorpe  
Ouderling van dienst:  Elly Tollenaar 
Organist:    Connie van Hermon 
Koster:    Ko Dees 
Videowall:    Kees Biesheuvel   

 

U kunt de kerkdienst om 10.00 uur beluisteren via www.kerkdienstgemist.nl.   
Ook later is deze dienst nog te beluisteren.  
 
Deze zondag worden de bloemen met een hartelijke groet namens ons allen 
bezorgd bij Kees en Elly de Jonge, Narcissenlaan 1. 

 
Omzien naar elkaar 
Voor zover bij het maken van deze zondagsbrief bij de kerkenraad bekend, 
is mevr. Verhelst-Verpoorte, Boterbloemwei, Terneuzen, na een korte 
ziekenhuisopname nu voor revalidatie opgenomen in Ter Schorre (kamer 106, 
Bachlaan90, 4536 GD Terneuzen). 
 

We leven mee met allen die ziek zijn thuis, in het hospice 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 
 

Feestelijk berichten 
Op maandag 5 oktober zijn Aad en Jenny den Ouden-Smallegang, 65 jaar 
getrouwd. Zij wonen Irisstraat 56. 
Op dinsdag 6 oktober zijn Ko en Ineke Dees-Mechielsen, 50 jaar getrouwd. 
Zij wonen Sint Hubrechtstraat 1. 
We wensen beide echtparen een bijzonder mooie dag toe! 
 

 
 

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 en 4         (zo mogelijk staande)

  Nederland Zingt vanuit de Nieuwe Kerk in Delft 

 
Bemoediging en Groet        (hierna gaan allen terug zitten) 

 
Inleidende woorden bij deze dienst 
 
Kinderlied: ‘We shall overcome’ 
   Nederland Zingt vanuit de Fontein in Nijkerk 
Vertaling: 
 We zullen overwinnen, we zullen overwinnen 

we zullen overwinnaars zijn 
Ja, diep in mijn hart leeft dit geloof; we zullen overwinnaars zijn 

 We lopen hand in hand, we lopen hand in hand 
 We zullen hand in hand lopen 
 Ja, diep in mijn hart leeft dit geloof; we zullen overwinnaars zijn 
 We leven in vrede, we leven in vrede 

we zullen in vrede leven  
Ja, diep in mijn hart leeft dit geloof; we zullen overwinnaars zijn 

  

De kinderen gaan met het licht van de Paaskaars naar de kinderkring  
o.l.v. Adri-Anne 

 
Gebed 
 

Bijbellezing: Leviticus 1: 1 – 5  
 
Kort orgelspel 
 
Bijbellezing: Matteüs 18: 21 – 35    
  
Lied:   ‘De vreugde voert ons naar dit huis’ 
   Lied 280 
  Nederland Zingt, Zeeuws Projectkoor vanuit de Hervormde Kerk te Kapelle 
 

Uitleg en Verkondiging 
 
Meditatief orgelspel 
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Gebeden met afsluitend gezamenlijk ‘Onze Vader’ 
 

Slotlied: samenzang met orgel: ‘O grote God die liefde zijt’  

Het diepste woord 
Lied 838: 1, 2 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 

 
 

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)  

 
 
 
 
 
 
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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Bij de komende dienst 
Zondag 27 september, hoopt om 10.00 uur ds. Wim Jansen uit Veere 
bij ons voor te gaan.  
 
Bij de dienst: 
Toen ik vorig jaar de titel meekreeg van de roman van Oek de Jong, Zwarte schuur, moest 

ik meteen denken aan de schuur uit mijn jeugd in ’t Perdies (de hoogste schuur van de 

Lovenpolder, heb ik me laten vertellen). Ik heb het boek gelezen maar vond het niet eens 

zo goed. Wel werd ik gegrepen door de thematiek, die ik zelf formuleer in de vraag: hoe 

vind je innerlijke verzoening met de onverzoenlijke buitenkant van een wrede wereld? Het in 

het boek beschreven bezoek aan de twee schilderijen van Grünewald in Colmar, Kruisiging 

en Opstanding, roept die vraag op. Zij worden dan ook tijdens de dienst geprojecteerd. We 

komen uit bij de woorden van Paulus: ‘Ook al vervalt onze uiterlijke mens, de innerlijke 

mens wordt van dag tot dag vernieuwd.’ Het gaat dan ook over de kracht en schoonheid 

van de binnenkant. Thema: Het witte licht in een zwarte schuur.  

Ds. Wim Jansen, Veere    
 

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! 

 

Mededelingen 
 

Doe mee met de huis-aanhuiscollecte van Kerk in Actie 

Een primeur! Voor het eerst organiseert Kerk in Actie een landelijke huis-aan-huiscollecte. 

Samen zetten we ons dit jaar in voor vluchtelingenkinderen in Griekenland.  

We geloven dat mensen van harte bereid zijn om hiervoor te geven.  

Doet u mee om de collecte tot een succes te maken? 

 

Ook in Hoek wordt deze collecte gehouden. 

 

Wilt u of wil jij ook meehelpen collecteren? 

Laat het aub zo snel mogelijk weten aan  

de ZWO-commissie.  

dit kan via tel. 06-13 29 19 68 

 


