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Zondagsbrief 
Zondag 26 december 2021 

Kleur: Wit 
 

Voorganger:   Reverend Ank Muller uit Vlissingen 
Ouderling van dienst: Ko Dieleman 
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 er niemand uit onze gemeente 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  mevr. v.d. Walle-den Decker, Vremdieke, k215.  

 
 

Bij de komende diensten 
 

Vrijdag 31 december: de dienst van Oudejaarsavond komt te vervallen 
 

Zondag 2 januari, hoopt om 10.00 uur ds. Saskia Ketelaar voor te gaan. 
De collecte na afloop van de dienst is bestemd: 
50% kerk en pastoraat 
50% diaconale doelen:  Voedselbank Zeeuws-Vlaanderen 
 
 

 
 
 

 

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

Komende week 
Dinsdag 28 december: Open kerk en Middaggebed  

 

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 brandt 
 
Intochtspsalm: Psalm 33: 1 en 8             (zo mogelijk staande) 
 
Bemoediging en Groet        (daarna gaan allen zitten) 

 
Drempelgebed 
 
Kyriegebed 
 
Glorialied:  ‘Loof god, gij christenen, maak Hem groot’ 
   Lied 474: 1, 2 en 6  
 

Dienst van de Schriften 
 
Gebed bij de opening van de Schriften 
 
Kinderlied  ‘Knoop het even in je oren’ – kinderkoor ‘De Bromvlieg’ 
 
Schriftlezing: Jeremia 26: 1 – 15      lectrice: Corry Siersema  

 

Zingen:  ‘Vanwaar zijt Gij gekomen’ 
   Lied 494: 1 en 3  

 
Schriftlezing: Matteüs 23: 37 – 24: 14   
 
Overdenking 
 

Meditatief orgelspel 
 

Zingen:  ‘In de nacht gekomen’ 

   Lied 505  
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Dienst van Gaven en Gebeden  

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

Slotlied: ‘Hoor, de engelen zingen de eer’           (zo mogelijk staande) 

  Lied 481: 1 en 3  

  
Heenzending en Zegen 

beantwoord met gezongen ‘Amen’ (lied 431c)   

 
Orgelspel 
 

Inzameling van de gaven bij de uitgang bestemd:  
50% kerk en pastoraat 
50% diaconale doelen: Kerk in Actie ‘Kinderen in de Knel’ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Collecteren in tijden van corona, 
Onze gaven in de dienst van de dankbaarheid zijn een wezenlijk onderdeel van de eredienst. 
 

Als kerkrentmeesters willen we u, gedurende de periode dat er geen ‘fysieke’ kerkdiensten 
zijn, opnieuw in de gelegenheid stellen uw gaven als volgt te geven: 
 

• Eenmalig 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.                    
U mag uw envelop ook afgeven aan ons op het moment dat we weer samen zijn  
in de kerk.  
 

• Eenmalig een bedrag 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.   

 
Bij voorbaat dank,   
met vriendelijke groet, Wim  
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Mededelingen 
 

Aangescherpte coronamaatregelen  
Opnieuw vieren we het Kerstfeest in coronatijd …. niet zoals we dat graag 
zouden willen in een volle kerk, met het zingen van die prachtige kerstliederen 
en het luisteren naar het kerstverhaal……. 
Het advies is om het aantal contactmomenten zoveel als mogelijk te beperken 
om zo het aantal besmettingen te verminderen. 
Daarom zijn de diensten vanaf zaterdag 25 december, Kerstmorgen,  
weer online te horen en te bekijken via kerkdienstgemist.nl. 
 

 
Vanuit de Classis Delta is de volgende informatie ontvangen: 
Kerstuitzending Geloof in Zeeland 

 

 

 

 

Medewerkenden zijn ds Corine van 
Eck, predikant van deze kerk,  
Thaddy de Deckere, pastoor van de 
H. Pater Damiaanparochie 
(Schouwen-Duiveland en de 
Bevelanden) en singer-songwriter  
Broeder Dieleman. Muzikale 
medewerking komt van de Cantorij 
van de Grote of Maria 
Magdalenakerk in Goes onder leiding 
van Rutger Valentijn Mauritz en de 
blazers Elmira Rijk en Coen Franken.  
Organist is Marien Stouten uit 
Zierikzee. 
 
Deze Geloof in Zeeland kerstspecial wordt uitgezonden op Eerste en 
Tweede Kerstdag vanaf 9.00 uur (met tot 12.00 uur herhalingen) op 
Omroep Zeeland televisie, via internet op 
www.omroepzeeland.nl/livetv en de Omroep Zeeland-app.  
De aflevering is later ook terug te zien via ons video-archief. 
   

 
 
 

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 

https://pkn-classis-delta.email-provider.nl/link/ehahx3ytq1/5mtghcua7l/a6e5zt4rss/ihc1uav7go/veuh3i8cr0
http://www.pknhoek.nl/
http://www.gelovenindedelta.nl/

