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Zondagsbrief 
Zondag 19 september 2021 

Kleur: Groen 

 
Voorganger:   ds. Jan de Visser uit Middelharnis  
Ouderling van dienst: Addie de Bree 
Organist:    Connie van Hermon  
Koster:    Ko Dees  
Videowall:    Finie Herrebout  

 
Omzien naar elkaar 
Voor zover, bij het maken van deze Zondagsbrief bij de kerkenraad bekend,  
verblijft dhr. Otterloo, Azaleastraat 7 in het ziekenhuis.  
 
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 Piet Feleus, Kreeksingel. 

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 26 september hoopt om 10.00 uur ds. Wim Jansen uit Veere  
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  

 
Binnenkomen 

 
De kaars voor de Kinderkring wordt aangestoken 

 

Psalm van de zondag:  Psalm 86 
     Lied 86: 5 en 6                        (zo mogelijk staande) 
   
Bemoediging en groet       

 (daarna gaan allen zitten) 
 

Zingen: Psalm 86 
  Lied 86: 7 

 
Gebed om inspiratie 
 
Glorialied:  ‘Loof de koning, heel mijn wezen’ 
   Lied 103c: 1 en 5 

 
Lezen en Luisteren 

 

Kindermoment 

 
Kinderlied: Kijk eens naar de vogels  -  Elly en Rikkert 

 
De kinderen gaan met het licht van de Paaskaars naar de kinderkring  
o.l.v. Dagmar Elve 

 
Eerste lezing:  Mattheüs 6: 25 – 34 ‘Vogels kijken’                   
          lectrice: Kobi Heeringa 

 
Zingen:   ‘Zolang er mensen zijn op aarde’ 
    Lied 981: 1, 3 en 5 
 

Tweede lezing:  1 Johannes 4: 7 – 16 ‘God is liefde’ 

 

Acclamatie:  Lied 339a  
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Uitleg en verkondiging 
 

Meditatief orgelspel 
 
Tijdens dit orgelspel komen de kinderen terug in de kerk 

 
Zingen:    ‘O grote God die liefde zijt’ 

Lied 838: 1, 3 en 4 

 

Bidden en Delen 
 

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

Zingen en Zegen 
 
Slotlied: ‘Kom, heilige Geest, Gij vogel Gods’ 
  Lied 680: 1 (allen), 2 (vrouwen), 3 (mannen), 4 en 5 (allen) 

(zo mogelijk staande) 
 

Heenzending en Zegenbede 
Aansluitend gezongen ‘Amen’   

 
Orgelspel 
 

Inzameling van de gaven bij de uitgang bestemd:  
50% kerk en pastoraat 
50% diaconale doelen 
 
 
 
 
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! 
 
Dinsdag 21 september  Eethoek alleenstaanden 
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Mededelingen 
 

Vanuit de kerkenraad 
Tijdens de eredienst van zondag 5 september is Tamar Hoebé aan de 
gemeente voorgesteld. Zij wil graag invulling geven aan het ambt van diaken. 
Tamar woont al heel wat jaren in Hoek (Molendijk 55) en was voorheen diaken 
in de Protestantse gemeente te Axel. 
De kerkenraad is dankbaar dat de vacature van diaken hierdoor ingevuld  
kan worden. 
Het voornemen is om Tamar in de dienst van zondag 3 oktober te bevestigen. 
 

Gegronde bezwaren tegen dit voornemen kunnen t/m zondag  
26 september 2021, schriftelijk en ondertekend ingediend worden  
bij de scriba, Marinka Mahu. 
Adres:  Julianastraat 20, 4542BB Hoek. 
 
 
Dopen door de jaren heen 
Afgelopen week is de doopjurkententoonstelling gehouden. Tijdens de 
tentoonstellingen was er een presentatie met foto’s. Deze presentatie is 
binnenkort terug te vinden op de website van de kerk, www.pknhoek.nl  
 
 
Uitnodiging Protestantse gemeente Philippine-Sas van Gent-Sluiskil 
Van de Protestantse gemeente Philippine-Sas van Gent-Sluiskil is er een 
uitnodiging ontvangen om de dienst bij te wonen op zondag 26 september a.s. 
Deze dienst is een afsluiting van de Vredesweek en onze eigen predikant,  
ds. Saskia Ketelaar, zal in deze dienst voorgaan. 
Aanvang 10.00 uur in het kerkgebouw te Sluiskil. 
 

 

 

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

