Zondagsbrief
Zondag 3 januari 2021
Kleur: Wit
Zondag Epifanie
Voorganger:
ds. Saskia Ketelaar
Ouderling van dienst:
Addie de Bree
Organist:
Connie van Hermon
Muzikale medewerking in de vorm van solozang door
verschillende gemeenteleden
Koster:
Ko Dees
Videowall:
Finie Herrebout

Uitzending kerkdiensten
U kunt de dienst om 10.00 uur meebeleven via www.kerkdienstgemist.nl
Ook later is dat nog mogelijk.
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Orde van dienst
‘Nu laat u mij in vrede gaan’
Orgelspel
Woord van welkom door de ouderling van dienst
De kaars voor de Kinderkring brandt
Openingslied: ‘Zing een nieuw lied voor God de Here’
Lied 971: 1 en 3

(zo mogelijk staande)

Drempelgebed – Votum en Groet
Inleiding bij deze dienst
Voor de kinderen: het verhaal van Simeon en Anna
Kyriëgebed
Zingen:

‘Zing nu de Heer, stem allen in’

Schriftlezingen:

Jesaja 61: 10 – 62: 3

Lied 654: 1 en 5
Lectrice: Cor-Elli de Bruijn

Lucas 2: 25 – 40
Lied:

‘Nu laat U mij in vrede gaan’ van Sela
Jongerenkoor Chenánja o.l.v. Jan Hendrik van Schothorst

Hoe lang nog tot uw vrede komt?
Wanneer vertroost U Israël?
Hoe lang tot uw gezalfde komt
en Davids huis in eer herstelt?
Hoor ons gebed, zie ons verdriet;
onthoud ons uw genade niet.
O Trooster, geef ons hoop en moed
als U ons ongezien ontmoet.
U leidt mij naar uw heiligdom;
ik zie de hoop van Israël.
Uw rijk van recht en vrede komt:
de volken zien en staan versteld.
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Gezegend is de vredevorst,
de redder die uw volk verlost.
Gezegend is dit heilig kind,
dat door zijn dood de wereld wint.
Nu laat U mij in vrede gaan,
want U lost uw beloften in.
Ik neem uw redding dankbaar aan,
tot eens de wereld vrede vindt.
Wanneer ik hier mijn ogen sluit,
heet U mij welkom in uw huis.
Ik leef het leven tegemoet,
tot ik U zie en U ontmoet!
Uitleg en verkondiging
Meditatief orgelspel
Dank! voor uw financiële bijdrage en uw vertrouwen in het
Armeens Nederlands Medische Genootschap.
U kunt uw bijdrage voor de collecte overmaken op
NL68 RBRB 08 45 15 96 15 t.n.v. Diaconie PKN Hoek
o.v.v. Hulp Armenië
Voorbeden – Stille gebeden – Onze Vader
Slotlied:

‘Vernieuw gij mij, o eeuwig Licht’
Lied 834: 1, 2 en 3

Uitzending en Zegen
Blijft u na de zegen nog even kijken?
Dan zwaaien wij u een goed, beter Nieuw Jaar toe!
Orgelspel
Collecte bij de uitgang bestemd voor Armenië
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Omzien naar elkaar
Voor zover bij de kerkenraad bekend verblijft er niemand uit onze gemeente
in het ziekenhuis.
Tamar Hoebé is al langere tijd een bekend gezicht in de kerk, zeker ook bij het
Middaggebed. Sinds 1 januari is zij lid van onze gemeente.
Welkom Tamar!
Afgelopen week is zij onverwacht opgenomen en geopereerd in het ziekenhuis
in Brugge. Inmiddels is ze gelukkig weer thuis.
De bloemen uit de kerk gaan deze zondag met een hartelijke groet namens
ons allen naar haar. Tamar woont op de Molendijk in Hoek.
We leven mee met allen die ziek zijn en met de mensen om hen heen, thuis,
In het ziekenhuis of elders.
Komende weken
Open kerk en Middaggebed
De kerk is ook de komende week 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!

Bij de komende dienst
alleen online te volgen via www.kerkdienstgemist.nl
Zondag 10 januari hoopt om 10.00 uur ds. Gert Kwakkel uit Rockanje
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.

Collecteren in tijden van corona,
•

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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Mededelingen:
Fout in rekeningnummer.
De afgelopen weken is er twee keer een oproep gedaan voor een bijzondere
collecte. Bij de Kerstnachtviering voor Stichting Present Terneuzen en
op Kerstmorgen en zondag 27 dec voor het Armeens Nederlands Medische
Genootschap.
Helaas stond daarbij een rekeningnummer wat niet helemaal correct was.
Het goede rekeningnummer is:
NL68 RBRB 08 45 15 96 15 t.n.v. Diaconie PKN Hoek
o.v.v. Present Terneuzen
of
o.v.v. Hulp Armenië

Beide collectes nog steeds van harte bij u aanbevolen!
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Bomen over bomen

Corona of niet, het daglicht neemt weer toe! De bomen lopen in de lente gewoon uit.
Lichtgroene bladeren en fleurige bloesems zullen het landschap kleuren,
vogels zullen hun nesten weer bouwen.
De natuur volgt zo haar eigen wetten, wat er ook gebeurt.
We proeven van het goede leven!
Nu ons leven door de coronamaatregelen is beperkt, gaan we op zoek naar nieuwe
manieren om elkaar te ontmoeten. Niet het streven naar geluk, maar investeren in relaties
maakt mensen blij en dankbaar, zo leren we uit onderzoek. Daarom wil de dominee iets
nieuws proberen: Zoomen over het goede leven.
Concreet mag je een mail sturen naar de dominee als je interesse hebt om op een avond
achter je computer of laptop te zitten met de camera. Je krijgt een link waar je op kunt
klikken en dan zien we elkaar allemaal in een klein scherm. Dominee zorgt dat er een
zinvolle vraag wordt gesteld aan de hand van een foto of plaatje van bomen zodat we
kunnen ‘bomen over bomen’. De drempel is dus heel laag, foute antwoorden bestaan niet.
Je bent ook niet verplicht om wat te zeggen want ook luisteren is belangrijk. De metafoor
van de boom helpt ons om het goede leven eenvoudig op het spoor te komen.

Voorstel is woensdag 13 januari om 19u30.
Laat u weten aan de dominee of u interesse heeft en of de datum goed is?
Bij veel belangstelling herhalen we dit initiatief.
Mail naar: saskia.ketelaar@scarlet.be
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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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