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Zondagsbrief 
Zondag 17 januari 2021 

Kleur: groen 
 

2e Zondag na Epifanie  
 

Voorganger:   ds. Vrouwkje Dees-Hinten 
Ouderling van dienst: Ada Dieleman 
Organist:    Connie van Hermon 
Koster:    Leen Dieleman 
Videowall:    Andrea van Hermon 

 
Uitzending kerkdiensten 

U kunt de dienst om 10.00 uur meebeleven via www.kerkdienstgemist.nl 

Ook later is dat nog mogelijk. 

 
Omzien naar elkaar 
Voor zover bij de kerkenraad bekend verblijft er niemand uit onze gemeente 
in het ziekenhuis. 
 
De bloemen uit de kerk gaan deze zondag met een hartelijke groet namens 
ons allen naar Annet Martens-Tollenaar, Langeweg 24, Sluiskil. 
 
We leven mee met allen die ziek zijn en met de mensen om hen heen, thuis,  
In het ziekenhuis of elders. 

 

 

Bij de komende dienst   
alleen online te volgen via www.kerkdienstgemist.nl 

 

Zondag 24 januari hoopt om 10.00 uur ds. Saskia Ketelaar voor te gaan. 
Westdorpe voor te gaan. De collecte na afloop van de dienst is bestemd voor 
50% voor Kerk en pastoraat en voor 50% voor Kerk in Actie. 

  

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

Orgelspel 
 
Woord van welkom door de ouderling van dienst  
  
De kaars voor de Kinderkring brandt 
 
Aanvangslied: ‘Liefde eenmaal uitgesproken’       (zo mogelijk staande) 

  Lied 791: 1, 4, 5 en 6 
  Nederland Zingt vanuit de Grote Kerk te Zwolle 
 

Votum en Groet en gebed 
 
Schriftlezingen:  Johannes 2: 1 – 11                Lectrice: Ada Dieleman 

 
Zingen:  ‘Breek ons, Heer, het brood’ 
   Lied 379: 1, 4, 5 en 6     
   Bewerking van dit lied op het orgel, tekst staat op het scherm 

 
Uitleg en Verkondiging 
 

Meditatief orgelspel 
 
Moment van gedachtenis           (zo mogelijk staande) 

 Aansluitend legt de ouderling van dienst een steentje op de Levensboom 

 
Gebeden 
 
Slotlied: ‘Wij willen de bruiloftsgasten zijn’        (zo mogelijk staande) 
  De bruiloft te Kana 

Lied 525 Vanuit de Dorpskerk te Eelde 

 
Uitzending en Zegen gezongen Amen 
 
Orgelspel 
 
Collecte bij de uitgang bestemd voor 50% Kerk & Pastoraat 
       50% Kerk in Actie 
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Collecteren in tijden van corona, nu de kerk weer gesloten is. 
 

• 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.   

 

Het totaalbedrag wordt 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.  
 

 

 
 
Komende weken 
Open kerk en Middaggebed  
De kerk is op 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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Actie Kerkbalans 2021 

Dit jaar wordt van zaterdag 16 januari tot zaterdag 30 januari de actie 

Kerkbalans gehouden.   

In verband met COVID-19 hebben we besloten de actie dit jaar iets anders te 

organiseren.  Om persoonlijke contacten zoveel als mogelijk te vermijden 

zullen we de brief dit jaar in uw brievenbus doen in plaats van dat we 

aanbellen en u de brief persoonlijk overhandigen.   

Een vriendelijk verzoek aan u allen om op één van de volgende manieren     

uw toezegging te doen: 

• Per email; gelieve het formulier in te scannen en terug te sturen naar het 

volgende email adres:   scribaat@pknhoek.nl   Indien u niet de 

mogelijkheid heeft om te scannen dan is antwoorden per email nog 

steeds mogelijk, gelieve dan wel alle gevraagde informatie te vermelden. 
 

• Via de antwoordenvelop; u kunt deze inleveren op één van de volgende 

adressen: 

        Protestantse gemeente Hoek, Langestraat 6, 4542AE Hoek 

      Wim de Putter, Rozenlaan 27, 4542CW Hoek 

Uw bijdrage aan actie Kerkbalans is de belangrijkste pijler voor de 

kerkinkomsten, vooral nu de rente naar nul is gedaald en de inkomsten uit 

collectes lager zijn dan voorheen.   

Om ook naar de toekomst toe ‘het samen kerk zijn’ te kunnen waarborgen, 

vragen we u te overwegen, indien uw financiële toestand het toelaat, uw 

bijdrage te verhogen.   

Indien u meer informatie wenst of advies over hoe het formulier dient te 

worden ingevuld kunt u mij contacteren.       

Hartelijk dank dat u ‘vandaag wilt geven voor de kerk van morgen’. 

Met vriendelijke groet, Wim de Putter (tel 06-23659571)  

 
 

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 

mailto:scribaat@pknhoek.nl
http://www.pknhoek.nl/
http://www.gelovenindedelta.nl/

