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Zondagsbrief 
Zondag 11 april 2021 

Kleur: wit 
 

2e Zondag van Pasen 
 

Voorganger:   ds. Jan Verlinde, Axel 
Ouderling van dienst: Wim de Putter 
Organist:    Akko de Feijter  
Koster en Videowall:  Finie Herrebout 

 
 

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 het maken van deze Zondagsbrief bij de kerkenraad bekend, 
verblijft mevr. Pladdet, Tulpstraat 9 voor revalidatie in Ter Schorre.  
 

We leven mee met allen die ziek zijn en met de mensen om hen heen, thuis,  
in het ziekenhuis of elders. 
 
De bloemen uit de kerk gaan deze zondag met een hartelijke groet namens 
ons allen naar mevr. C. Haak-van Hoeve in Philippine. 
 
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 

 
 
 
 
 

http://www.kerkdienstgemist.nl/
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Orde van dienst 
 

Dienst van de Voorbereiding 
 
Orgelspel 
 

Woord van welkom door de ouderling van dienst  
  

De kaars voor de Kinderkring wordt aangestoken 

 

Openingslied: ‘Christus, onze Heer, verrees’         (zo mogelijk staande) 
  Lied 624: 1 en 3 

 
Bemoediging en Groet                 (daarna gaan allen zitten) 
   

Dienst van de Schriften 
 

Kinderlied: ‘De steen is weg’ - Esam Ebid / Elly & Rikkert 
 

De kinderen gaan met het licht van de Paaskaars naar de kinderkring  
o.l.v. Corien de Haas 

 
Gebed 
 

Zingen: ‘Sta op! – Een morgen ongedacht’ 
 Lied 630: 3 en 4 

 
Evangelielezing:   Lucas 24: 13 – 27          lectrice: Ada Dieleman 

 
Zingen: ‘De Heer is onze reisgenoot’ 
  Lied 646: 1 en 2 
 

Evangelielezing: Lucas 24: 28 – 35  
 
Zingen:: ‘Ik zeg het allen, dat Hij leeft’ 

Lied 642: 1, 7 en 8 

   
Overdenking 

 Aansluitend: ‘Hij kan zomaar naast je lopen’ – Elise Mannah 
    Nederland Zingt vanuit Amersfoort 

 
Meditatief orgelspel 
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Dienst van Gaven en Gebeden 
 
Gebeden, afgesloten met het gezamenlijk bidden van het ‘Onze Vader’ 
 
Slotlied: ‘U zij de Glorie’                  (zo mogelijk staande) 

  Lied 634 
 

Heenzending en Zegen met drie maal gezongen Amen  (lied 431c) 

 
Orgelspel 
 
Inzameling van de gaven bij de uitgang bestemd voor:  

50% Kerk & Pastoraat 
 50% Kerk in Actie 
 
 
 
 
 
Bij de komende dienst 
Zondag 18 april hoopt om 10.00 uur ds. Co Janssen uit Borculo voor te gaan.  
De collecte na afloop van de dienst is bestemd:  
50% voor Kerk en pastoraat en 50% voor Kerk in Actie. 
 
De kerk is geopend én alle diensten zijn te volgen via 
https://kerkdienstgemist.nl/stations/1146-PKN-Hoek 
 
 
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! 
 

 

 
 

https://kerkdienstgemist.nl/stations/1146-PKN-Hoek
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2021 Opbrengst collectes en giften maart        

          

Datum Locatie Doel  Opbrengst  
 
Opbrengst  

 
Opbrengst     Giften  Doel Via 

       Bonnen   Contant   Totaal          

          

7-mrt-21 kerk kerk in coronatijd  €    10,00   €   122,50   €    132,50          

14-mrt-21 kerk kerk in coronatijd  €    25,00   €      60,60   €      85,60          

21-mrt-21 kerk kerk in coronatijd  €    81,00   €   106,20   €    187,20     €  50,00  kerk Gift 

28-mrt-21 kerk kerk in coronatijd  €    42,00   €      94,40   €    136,40     €  20,00  kerk Via Mw. Elly Tollenaar 

Maart kerk overschrijvingen en enveloppen  €      8,00   €   275,00   €    283,00     €  20,00  kerk via Mw. Corry de Putter 

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

    Totaal  €    166,00   €   658,70   €    824,70     €  90,00      
 

 
 
 
 

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 

http://www.pknhoek.nl/
http://www.gelovenindedelta.nl/

