Zondagsbrief
Zondag 11 augustus 2019
Kleur: Groen
Voorganger:
Ouderling van dienst:
Organist:
Koster:
Crèche:

dhr. Ricardo Kok, Alblasserdam
Elly Tollenaar
Teo van Cadsand
Leen Dieleman
Cor-Elli de Bruijn

Aan alle kinderen in de kerk:
Tijdens de schoolvakantie is er geen rooster voor het aansteken van de kaars voor de
kinderkring. Vind jij het leuk om de kaars aan te steken?
Dat mag!
Aan het begin van de dienst wordt gevraagd wie het wil doen, steek je vinger maar op!

De bloemen gaan met een hartelijke groet namens ons allen naar
mevr. Pijpelink, Gerberalaan 29
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 door één van de kinderen
Intochtspsalm:

Psalm 150

(zo mogelijk staande)

Stil gebed
Votum en Groet

(daarna gaan allen zitten)

Wetslezing
Genadeverkondiging
Welkom & Introductie Voorganger
Zingen:

‘Geest van hierboven’ Loflied
Lied 675

Dienst van de Schriften
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. Daniëlle Rijksen

Gebed om verlichting met de Heilige Geest
Schriftlezingen:

lectrice: Ada Dieleman

Overdenking
Orgelspel
Zingen:

de kinderen komen terug in de kerk

‘Verberg mij nu’
Lied 940
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Dienst van Gaven en Gebeden
Inzameling van de gaven onder orgelspel
De collecte is bestemd voor Kerk in Actie; Werelddiaconaat
Gebeden

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

Heenzending en Zegen
Slotlied:

‘Wat de toekomst brengen moge’

(zo mogelijk staande)

Lied 913

Heenzending en Zegen
Aansluitend zingen: Amen, amen, amen (lied 431c)
Orgelspel,
Collecte bij de uitgang bestemd 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!
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Bij de komende diensten
Zondag 18 augustus, hoopt om 10.00 uur dhr. Robert Goemaere uit Brugge
voor te gaan. De collecte tijdens de dienst is bestemd voor het werk van de
plaatselijke diaconie
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.

Mededelingen
Afscheid pastoraal medewerker ds. Anke Dekker
Ds. Anke Dekker heeft per 1 augustus a.s. een beroep aangenomen naar de
Protestante gemeente Sint Laurens.
Wij feliciteren haar van harte en wensen haar Gods Zegen toe bij haar
nieuwe taak. Tevens spreken we onze dank uit voor haar betrokkenheid en
inzet in onze gemeente wat betreft het pastoraat. Mede dankzij haar kon het
pastoraat doorgang vinden, ondanks dat we vacant waren.
Per 1 september zal onze nieuwe predikant deze taak op zich nemen.
Mocht u voor die tijd pastorale bijstand nodig hebben, kunt u contact
opnemen met iemand van de kerkenraad.

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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