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Zondagsbrief 
Zondag 8 september 2019 

Kleur: Groen 
 

Voorganger: ds. Pieter Overduin uit Hulst 
Ouderling van dienst: Wim de Putter 
Organist:    Joke de Putter  
Koster:    Finie Herrebout 
Beamer:    Joris Vasse  
Voor de kinderen tot 4 jaar is er crèche       
 
 

De bloemen gaan met een hartelijke groet namens ons allen naar  
Piet Feleus, Kreeksingel 22. 
 
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 

 
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 dienst 
 

Orgelspel  
 

Woord van welkom door de ouderling van dienst  
 

Dienst van de Voorbereiding 
 

Aansteken van de kaars voor de Kinderkring door Gabriël Vasse 
 

Aanvangspsalm: Psalm 70: 1        (zo mogelijk staande) 

    

Bemoediging en Groet           (daarna gaan allen zitten) 

 

Zingen:   Psalm 70: 2 

 

Kyrië 
 Aansluitend zingen: ‘Heer ontferm u over ons, 
     Christus, ontferm u over ons, 
     Heer, ontferm u over ons.    

   Eerste deel van lied 299d 

 

Apostelwoord uit de brief van Paulus aan Filemon, vers 1 – 8  
 

Glorialied:  ‘Zing nu verheugd een vrolijk lied’    Lied 309 

 

Dienst van de Schriften 
 

Gebed bij de opening van de Schriften 
 

Met de kinderen    
 

Wij zingen het kinderlied (2x):  ‘Geroepen om op weg te gaan’  
Lied 832    

De kinderen in de basisschoolleeftijd gaan, met het Licht van de Paaskaars naar  
de kinderkring o.l.v. Anica Mol 

 

Schriftlezing:  Deuteronomium 30: 15 – 20      lectrice: Kobi Heeringa  

 

Zingen:   ‘Wij kiezen voor de vrijheid’ 
    Lied 311: 1, 2, 3 en 4 
 

Schriftlezing:  Lucas 14: 25 – 33  
 

Zingen:   ‘O Christus, woord der eeuwigheid’ 
Lied 826  dit lied wordt eerst een keer voorgespeeld. 
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Verkondiging  
 

Orgelspel      
 

 

Zingen:  ‘Een rijke schat van wijsheid’ Lied 313: 1, 2, 3 en 4 
 

de kinderen komen terug in de kerk  

 
Geloofsbelijdenis          (zo mogelijk staande) 

 

Ik geloof in God. 
Ik geloof dat Hij de aarde liefheeft. 
Ik geloof dat Hij gewonde vogels opraapt. 
Ik geloof dat Hij voor kinderen een bondgenoot is. 
Ik geloof dat Hij zijn hart soms vasthoudt. 
Ik geloof dat Hij als moeder ongezien zal waken. 
Ik geloof dat Hij het zwijgen kent van vaders. 
Ik geloof dat Hij nooit dwingt, niets opdringt. 
Ik geloof dat Hij heel vaak een stap opzij zet. 
Ik geloof dat Hij de eenvoud zelf blijft. 
Ik geloof dat Hij van schoonheid nooit genoeg krijgt. 
Ik geloof dat Hij soms voor mijn deur staat. 
Ik geloof dat Hij graag bij ons aanschuift. 
Ik geloof dat Hij de vreugde niet kan missen. 
Ik geloof dat Hij het beste in een mens zoekt. 
Ik geloof dat Hij niets liever wil dan tranen drogen. 
Ik geloof dat Hij soms sprakeloos naast mij zit. 
Ik geloof dat Hij zich thuis voelt in de stilte. 
Ik geloof dat Hij het leven koestert. 
Ik geloof dat Hij met elk van ons blijft meegaan. 
Ik geloof dat Hij zal wachten, 
met de liefste der geliefden. 
Hij, die God met open armen. 
 

             tekst van Kris Gelaude Uit: Voor wie verstilling zoekt, Averbode 
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Dienst van Gaven en Gebeden 
 

Inzameling van de gaven onder orgelspel  
     De collecte is bestemd voor de Protestantse Kerk in Nederland; jeugdwerk 

 

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

          

Wegzending en Zegen 
 

Slotlied:  ‘Ons heeft de Heer met liefde neergeschreven’  
   Lied 976  dit lied wordt eerst een keer voorgespeeld  
                     (zo mogelijk staande) 
  

Wegzending en Zegen 

 Aansluitend zingen: ‘Amen, amen, amen’  
 
Orgelspel, 
 
Collecte bij de uitgang bestemd voor het plaatselijk kerkenwerk 

 
 

 
Bij de komende weken 

Dinsdag 10 september: Kerkenraadsvergadering, aanvang 19.30 uur 

Uitnodiging vanuit Terneuzen: Inspirerende training: Gezinnen met lef 
een praktische en inspirerende training voor ouders die willen investeren in hun 
gezin en relatie. 

Vanaf 13 september start de training in Café Driewegen, Oudelandseweg 49.   
Het gaat om 6 bijeenkomsten. Meer info: terneuzenjop@gmail.com  
Opgave via:www.pgterneuzen.nl De training kost 35 euro per deelnemend ouderpaar.  
 
Uitnodiging van ‘AGAPE voor jou’ 
 Zaterdag 5 oktober is de tweede interkerkelijke vrouwendag van ‘Agape voor jou’ 

programma met o.a. Ds. Kees van Velzen en Sida Digristina.  
Het thema dit jaar is ''Koester je hart''. 

Aanmelden kan via de website: www.agapevoorjou.nl. 
Locatie: kerk van de Protestantse gemeente te Hoek, Langestraat 6, 4542 AE Hoek. 
We hopen velen van jullie te mogen ontmoeten. Liefs Agape voor jou. 

Groetjes Doretha & Andrea 

  

Website Protestantse gemeente te Hoek: www.pknhoek.nl 
Ook op facebook zijn wij te vinden! 

mailto:terneuzenjop@gmail.com
http://www.pgterneuzen.nl/
http://www.agapevoorjou.nl/
http://www.pknhoek.nl/
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Bij de komende diensten 
 

Zondag 16 september vieren we de Startdienst;  
ds. Saskia Ketelaar zal hierin voorgaan. 
Een bijzondere dienst aan het begin van het 
nieuwe winterwerkseizoen.  
Het thema is: ‘Een goed verhaal’ 
 
De collecte tijdens de dienst is bestemd voor 
Kerk in Aktie; Zending.  

‘Versterk de kerk in het Midden-Oosten’  
Ondanks het voortdurende geweld in het Midden-
Oosten, waaronder de langslepende oorlog in Syrië, 
zijn er sprankjes hoop.  
Zo zijn in Irak veel steden op IS heroverd en kunnen 
mensen terugkeren naar huis. Ook in Syrië zijn er 
mensen die voorzichtig teruggaan naar veilige 
gebieden. Daar aangekomen treffen zij echter een 
enorme verwoesting aan. Samen met lokale kerken 
helpt Kerk in Actie bij het herstel van huizen, scholen en 
drinkwatervoorzieningen.  
We ondersteunen mensen met vakopleidingen en leningen om een eigen bedrijf te 
beginnen, en bieden traumaverwerking.  
Met uw collecteopbrengst ondersteunt u deze hulpverlening door kerken ter plaatse. 
Bij de uitgang wordt er gecollecteerd voor het plaatselijk kerkenwerk. 

 
Na de dienst is er natuurlijk koffie, thee, fris en iets lekkers en is er een 
beleveniswandeling. Deze wandeling is mede tot stand gekomen door het 
Nederlands Bijbelgenootschap die daar mooie suggesties voor heeft gedaan. 
De belevenis wandeling draait om de beleving:  

Hoe beleven wij het wonder van de natuur?  
Tijdens de wandeling (ong. 3 kwartier) staat naast de beleving het gesprek 
centraal. U maakt de wandeling in kleine groepjes en gaat a.d.h.v. vragen 
met elkaar in gesprek.  
Mocht u niet in de gelegenheid zijn om te wandelen dan liggen er enkele 
groene vragen in de ontmoetingsruimte waar u met elkaar over in gesprek 
kunt gaan.  
Na de wandeling komen we samen voor de lunch in de ontmoetingsruimte. 
Op de statafels vindt u 2 intekenlijsten: 

voor op te geven om mee te eten en 
voor op te geven wanneer u hapjes wilt verzorgen. 
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2019 Opbrengst collectes en giften augustus       

          

Datum Locatie Doel  Opbrengst   Opbrengst   Opbrengst     Giften  Doel Via 

       Bonnen   Contant   Totaal          

4-aug-19 Kerk Pl. Zending  €    43,00   €     74,31   €     117,31     € 10,00  Kerk  Mw. Anneke v.d Sluis 

4-aug-19 Kerk Pl. Kerkenwerk  €    31,00   €     68,15   €       99,15     € 50,00  Kerk  Onbekend 

11-aug-19 Kerk KIA Werelddiaconaat  €    24,00   €     88,07   €     112,07     € 10,00  Kerk  Mw. Ineke Dees 

11-aug-19 Kerk Pl. Kerkenwerk  €    19,00   €     79,95   €       98,95          

18-aug-19 Kerk Pl. Diaconie  €    34,00   €     72,94   €     106,94     € 10,00  kerk Mw. Elly Tollenaar 

18-aug-19 Kerk Pl. Kerkenwerk  €    28,00   €     63,61   €       91,61          

25-aug-19 kerk pl jeugdwerk  €    39,00   €     70,24   €     109,24     € 10,00  kerk Mw.Elly Tollenaar 

25-aug-19 Kerk Pl. Diaconie  €    33,00   €     66,50   €       99,50          

                    

           €                -            

    Totaal  €  251,00   €  583,77   €     834,77     € 90,00      

 


