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Zondagsbrief 

Zondag 25 juli 2021 
Kleur: Groen 

 
Voorganger:   mevr. Jessica Koeman  
Ouderling van dienst: Addie de Bree 
Organist:    Akko de Feijter  
Koster:    Ko Dees 
Videowall:    Nelly Mol 

 
Omzien naar elkaar 
Voor zover, bij het maken van deze Zondagsbrief bij de kerkenraad bekend, 
verblijft er niemand uit onze gemeente in het ziekenhuis.  
Dhr. Piet Meijer is kort opgenomen geweest, maar is inmiddels weer thuis. 
 

We leven mee met allen die ziek zijn en met de mensen om hen heen. 
 
De bloemen gaan deze zondag met een hartelijke groet namens ons allen  
naar dhr. Piet Meijer, Churchilllaan in Terneuzen en  
naar mevr. Platteeuw, Irisstraat 42 C. 
 

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 

 
Bij de komende dienst 
 

Zondag 1 augustus, wordt de dienst geleid door ouderling mw. Elly Tollenaar.  
Zij hoopt om 10.00 uur daarin voor te gaan. 
De collecte na afloop van de dienst is bestemd: 
50% kerk en pastoraat 
50% diaconale doelen 
 

Alle diensten zijn te volgen via https://kerkdienstgemist.nl/stations/1146-PKN-Hoek 

 
 
 

https://kerkdienstgemist.nl/stations/1146-PKN-Hoek
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Orde van dienst 
 

Orgelspel 
 
Woord van welkom door de ouderling van dienst  

 
Dienst van de Voorbereiding 

 
De kaars voor de Kinderkring wordt aangestoken 

 

Intochtspsalm: Psalm 80: 1                   (zo mogelijk staande) 
   
Bemoediging en Groet        (daarna gaan allen zitten) 

 
Inleiding op deze dienst 
 
Kyrie gebed 
 Na ‘bidden wij’, allen: Kyrie Eleison 
   
Zingen: ‘Door de wereld gaat een woord’ Lied 802: 1, 4, 5 en 6  

 
Dienst van de Schriften 

 
Gebed van de zondag 

 
Kinderlied: ‘Dank u wel’ Marianne Busser & Ron Schröder 

      Muziek: Marcel Zimmer 
  

De kinderen gaan met het licht van de Paaskaars naar de kinderkring  
o.l.v. Daniëlle Rijksen 

 
Schriftlezing: Jesaja 63: 7 – 14       lectrice: Corry Siersema 

 
Zingen: ‘Wat zou ik zonder U geweest zijn’ Lied 800: 1 en 3  

 
Schriftlezing:  Marcus 6: 45 – 52     voorganger 

 
Overdenking  

 
Meditatief orgelspel 
 
Tijdens dit orgelspel komen de kinderen terug in de kerk 
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Luisterlied: ‘Jezus Overwinnaar’   Opwekking, lied 832 
   Nederland Zingt Dag 2019 – Reni en Kees Kraayenoord 

 

Dienst van Gaven en Gebeden 
 

Gebeden: dank- en voorbeden, stilgebed, gezamenlijk ‘Onze Vader’ 
 

Slotlied: ‘Ga met God en Hij zal met je zijn’                          (zo mogelijk staande) 
  Lied 416: 1 en 2 
 

Heenzending en Zegen 
 

Vg. We zullen de zeilen hijsen, God 

Allen: OP HOOP VAN ZEGEN 

Vg. We zullen uitvaren 

Allen: OP HOOP VAN ZEGEN 

Vg. We zullen zingen 

Allen: OP HOOP VAN ZEGEN 

Vg. We zullen dromen 

Allen: OP HOOP VAN ZEGEN 
 

Vg. Hij die Jezus zijn droom liet dromen, 

die mensen hun droom laat dromen, 

maakt ons sterk om op weg te gaan, 

elk haar eigen weg 

en toch met elkaar verbonden, 

OP HOOP VAN ZEGEN! 

 

De HERE zegene ons en hij behoede ons 

De HERE doe zijn aangezicht over ons lichten en zij ons genadig 

De HERE verheffe zijn aangezicht over ons 

en geve ons de rijkdom van zijn vrede. 

 
Aansluitend 3x gezongen Amen 

 

Orgelspel 
 
Inzameling van de gaven bij de uitgang:  
net als afgelopen zondag zijn de gaven bestemd voor de slachtoffers  
van de water(snood)ramp in Limburg, België en Duitsland.  
Op een later tijdstip zal het exacte doel bepaald worden. 
Van harte bij u aanbevolen!  
 

Na de dienst bent u van harte welkom voor koffie, thee of fris.  
Zoveel mogelijk buiten en met alle nodige  

veilige maatregelen van afstand.  
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Komende week 
 

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! 
 
Mededelingen 

Eerste zondag van de maand: Geven- en nemenkast 
Volgende week zondag, 1 augustus is het de eerste zondag van de maand. 
Zoals eerder vermeld zal er op die een krat klaarstaan in de hal waar u een 
bijdrage kan leveren aan de geven- en nemenkast.  
Denkt u daarbij aan houdbare etenswaren, maar bijvoorbeeld ook aan 
verzorgingsproducten, zoals tandpasta of shampoo.   
Doet u mee? 
Van harte aanbevolen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OPROEP 
Na diverse keren de senioren reis te  hebben uitgesteld, ziet het er nu naar uit 
dat we van 20 t/m 27 mei 2022 toch op reis kunnen.  
Belangstellenden kunnen zich nog aanmelden voor deze reis. 
Omdat Ria en Lidy om persoonlijke redenen niet mee kunnen als reisleiding, 
zijn we DRINGEND op zoek naar 2 nieuwe reisleiders(sters). 
Deze hebben als taak de algehele leiding op zich te nemen, zowel het 
voorbereidende werk als de begeleiding op de vakantieweek. 
 

Bent u iemand die graag organiseert en met senioren optrekt, dan bent u de 
juiste persoon hiervoor. 
 

Voor evt. informatie kunt u bellen naar: Ria Dees, tel 0612413046. 


