Zondagsbrief
Zondag 10 januari 2021
Kleur: groen
1e Zondag na Epifanie / Doop van de Heer
Voorganger:
ds. Gert Kwakkel, Rockanje
Ouderling van dienst:
Wim de Putter
Organist:
Akko de Feijter
Muzikale medewerking in de vorm van solozang door
verschillende gemeenteleden
Koster:
Finie Herrebout
Videowall:
Kees Biesheuvel
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.
Dhr. Karel Jeddens is afgelopen week opgenomen in het ziekenhuis, inmiddels
is hij weer thuis om verder te herstellen.
De bloemen uit de kerk gaan deze zondag met een hartelijke groet namens
ons allen naar Joke de Putter, Molendreef 3, Hoek.
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 17 januari hoopt om 10.00 uur ds. Vrouwkje Dees-Hinten uit
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.
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Orde van dienst
Orgelspel
Woord van welkom door de ouderling van dienst
De kaars voor de Kinderkring brandt
Intochtspsalm: Psalm 13

(zo mogelijk staande)

Psalm 13: 1

Bemoediging en Groet
Zingen:

Psalm 13: 2

Kyriëgebed
Zingen:

‘De wereld is van Hem vervuld’
Lied 825: 7 en 8

Gebed bij het openen van de Schrift
Doopplaats – met foto’s
Kinderlied
Refrein:

‘Wie ben jij’

Marcus 1: 1 – 13
‘Een mens te zijn op aarde’
Van de mens op aarde
Lied 538: 2 en 4

Verkondiging
Meditatief orgelspel
Zingen:

door Jufstuff

Wie ben jij, wie ben jij?
De wereld is van jou en mij
dus noem je naam, je hoort erbij!

Schriftlezingen:
Zingen:

Elly & Rikkert

‘Jezus, ga ons voor’
Lied 835: 1 en 3
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Lectrice: Kobi Heeringa

Gebeden
Slotlied:

‘Wegen Gods, hoe duister zijt gij’
Gezang 292 uit Liedboek voor de Kerken, 1973

Wegen Gods, hoe duister zijt gij,
maar we-omvleuglen ons het hoofd
voor ’t verblindend licht der toekomst
die ’t verrukte hart gelooft!
Blijve ’t middel ons verholen,
God maakt ons zijn doel gewis
door de-onfeilbre profetien
van zijn vast getuigenis
Aan de eindpaal van de tijden
ziet ons oog de geest van ’t kwaad,
moe geworsteld en ontwapend,
tot geen afval meer in staat.
Als de Here God in allen,
en in allen alles is,
zal het licht zijn, eeuwig licht zijn,
licht uit licht en duisternis.
Uitzending en Zegen gezongen Amen
Orgelspel
Collecte bij de uitgang bestemd voor 50% Kerk & Pastoraat
50% Kerk in Actie

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.

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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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!
Dinsdag 12 januari:

Kerkenraadsvergadering, in aangepaste vorm
Aanvang 19.30 uur / 20.00 uur

Woensdag 13 januari:

‘Bomen over bomen’ online ontmoeting
Aanvang 19.30 uur
Opgeven kan bij onze eigen predikant via:
saskia.ketelaar@scarlet.be
Zie verder onder Mededelingen
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Mededelingen:

Dank!

Tijdens de eerste week van december 2020 is er een
huis-aan-huis collecte gehouden voor vluchtelingen kinderen in Griekenland.
Deze collecte heeft in Hoek € 1.145,29 opgebracht.

Armeens Nederlands Medisch Genootschap
Het ontvangen bedrag voor dit doel is door de diaconie
aangevuld tot € 500,00.

Stichting Present Terneuzen
Ook voor dit doel is het ontvangen bedrag
door de diaconie aangevuld tot € 500,00.
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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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2020 Opbrengst collectes en giften
december
Datum

Locatie Doel

Opbrengst Opbrengst
Bonnen
Contant

Opbrengst
Totaal

6-dec-20
13-dec-20
20-dec-20
24-dec-20
25-dec-20
27-dec-20
31-dec-20

kerk
kerk
kerk
kerk
kerk
kerk
kerk

€
€
€

39,00
66,00
35,00

€ 102,80
€ 123,10
€ 93,00

€
€
€

141,80
189,10
128,00

€

20,00

€

83,00

€

103,00

€ 235,00
€ 180,00
€ 290,00

€
€
€

235,00
180,00
290,00

kerk in coronatijd
kerk in coronatijd
kerk in coronatijd
kerk in coronatijd
kerk in coronatijd
kerk in coronatijd/enveloppen
kerk in coronatijd

gestort op bank,
kerk in coronatijd
gestort op bank voor Present
gestort op bank voor Armenie

Totaal

€ 160,00 € 1.106,90 € 1.266,90

Giften

Doel Via

€ 10,00
€ 10,00
€ 50,00
€ 50,00
€ 100,00

kerk
kerk
kerk
kerk
kerk

Mw. A de Bree
Mw. Corrie Siersema
Mw. Corrie Siersema
Mw. Rineke Dieleman
gestort op bank

€ 220,00

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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