Zondagsbrief
Zondag 4 augustus 2019
Kleur: Groen
Voorganger:
Henk Siersema
drs. Johan Goossen kan helaas om gezondheidsredenen niet voorgaan
Ouderling van dienst:
Daniëlle Rijksen
Organist:
Connie van Hermon
Koster:
Finie Herrebout
Video Wall:
Kees Biesheuvel
Crèche:
Inne Vasse

De bloemen gaan met een hartelijke groet namens ons allen naar
Ko en Janneke de Bruijn, Pattistpark 149 - Máxima in Terneuzen
Omzien naar elkaar
Voor zover bij het maken van deze zondagsbrief bij de kerkenraad bekend,
is er niemand uit onze gemeente opgenomen 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

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.
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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 voor de Kinderkring
‘Hoor, een heilig koor van stemmen’

Intochtslied:

Lied 726: 1 en 6

(zo mogelijk staande)

Stil gebed
Bemoediging en Groet
Zingen:

(daarna gaan allen zitten)

‘Zolang de mensen woorden spreken’
Lied 981: 2, 4 en 5

Drempel- en Smeekgebed
Glorialied:

‘Gij geeft ons vrede’
Lied 885: 2

Dienst van Het Woord
Gebed bij de opening van het Woord
Met de kinderen
‘Geroepen om op weg te gaan’

Wij zingen het kinderlied (2x):

Lied 832
De kinderen in de basisschoolleeftijd gaan, met het Licht van de Paaskaars naar
de kinderkring o.l.v. Dagmar Elve

Eerste lezing:

Matteüs 15: 21 – 28

lectrice: Nadia de Bruijn

Overdenking deel 1 ‘Een grens overgaan’
Tweede lezing: Efeze 2: 11 – 18 (vrije vertaling)
Zingen:

‘Alles wat adem heeft love de Here’
Lied 146c: 1, 6 en 7
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lectrice: Nadia de Bruijn

Derde lezing:

Jesaja 56: 1 – 8

lectrice: Nadia de Bruijn

Vierde lezing:

Lucas 17: 11 – 19

lectrice: Nadia de Bruijn

Overdenking deel 2 ‘Wij en zij’
Zingen:

‘Een rijke schat van wijsheid’
Lied 313: 1 en 5

Orgelspel
de kinderen komen terug in de kerk

Dienst van Gaven en Gebeden
Inzameling van de gaven onder orgelspel
De collecte is bestemd voor het werk van de plaatselijke Z.W.O.
Moment van Gedachtenis
Gebeden

Dankgebed – Voorbede – Stil gebed –
gezamenlijk gezongen bidden van het ‘Onze Vader’
(Lied 1006)

Heenzending en Zegen
Slotlied:

‘Ga met God en Hij zal met je zijn’

(zo mogelijk staande)

Lied 416

Heenzending en Zegen
Aansluitend zingen: Amen, amen, amen (lied 431c)
Orgelspel,
Collecte bij de uitgang bestemd voor het plaatselijk kerkenwerk

Op deze eerste zondag van de maand is iedereen zoals altijd,
van harte uitgenodigd om elkaar na de dienst te ontmoeten
onder het genot van koffie, thee of fris.
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Bij de komende diensten
Zondag 11 augustus, hoopt om 10.00 uur dhr. Ricardo Kok uit Alblasserdam
voor te gaan. De collecte tijdens de dienst is bestemd voor Kerk in Actie;
Werelddiaconaat.
Bij de uitgang wordt er gecollecteerd voor het plaatselijk kerkenwerk.
Tijdens de zomermaanden is er elke zondag na de dienst koffie, thee en fris
in de ontmoetingsruimte.
U en jij bent van harte welkom!

Zondag 1 september vieren we de dienst waarin ds. Saskia Ketelaar
verbonden zal worden aan onze gemeente en zij intrede zal doen.
Zowel ds. Saskia Ketelaar als ds. Arie van der Maas gaan in deze dienst voor
Aanvang van de dienst is 15.00 uur
We hopen deze dienst met velen van binnen en buiten de gemeente te vieren
’s Morgens om 10.00 uur is er geen dienst.

Vorige week, bij de zondagsbrief van 28 juli was de kaart toegevoegd die
namens onze gemeente naar genodigden, zoals gastpredikanten,
buurgemeenten, familie enz. is gestuurd.
Verwarring en miscommunicatie is ontstaan i.v.m. de zin in de uitnodiging
over aanmelden voor de dienst.
Deze aanmelding geldt niet voor gemeenteleden en andere belangstellenden.
U en jij bent allen van harte welkom.
Er wordt op u gerekend!
De voorbereidingswerkgroep betreurt het dat dit misverstand heeft
plaatsgevonden.

Bij de komende weken
Dinsdag 6 augustus:
Eethoek voor alleenstaanden
Een avond van gezellig samenzijn waarin maaltijd en ontmoeting
centraal staan. De kosten bedragen € 8,00 per persoon.
De maaltijd begint om 18.00 uur,
u bent van harte welkom vanaf 17.30 uur in de ontmoetingsruimte van
de kerk aan de Langestraat.
Graag aanmelden voor 2 augustus bij Catrien Mol (0115-441397).
Samenwerkende Diaconieën van Protestantse gemeente en Gereformeerde Kerk (v)
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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
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2019 Opbrengst collectes en giften juli
Datum

7-jul-19
7-jul-19
14-jul-19
14-jul-19
21-jul-19
21-jul-19
28-jul-19
28-jul-19

Locatie

Doel

Opbrengst Opbrengst
Bonnen
Contant

Opbrengst
Totaal

Giften

Doel Via

KIA Binnenlands
Diaconaat
Plaatselijk Gemeentewerk
Plaatselijke Zending
Plaatselijk Gemeentewerk
Plaatselijk Diaconie
Plaatselijk Gemeentewerk
Plaatselijke jeugdwerk
Plaatselijk Gemeentewerk

Kerk
Kerk
Kerk
Kerk
Kerk
Kerk
Kerk
Kerk

€
€
€
€
€
€
€
€

39,00
31,00
41,00
26,00
30,00
23,00
24,00
18,00

€ 100,58
€ 77,15
€ 98,25
€ 97,65
€ 67,76
€ 63,35
€ 76,45
€ 77,20

€
€
€
€
€
€
€
€

139,58
108,15
139,25
123,65
97,76
86,35
100,45
95,20

€ 10,00
€ 20,00
€ 5,00
€ 50,00

Kerk
Kerk
Kerk
kerk

€ 50,00

Kerk Mw Adrie Francke

Totaal

€ 232,00

€ 658,39

€ 890,39

€ 135,00

6

Mw Lida van Hermon
mw.Ada Dieleman
onbekend
onbekend

