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Zondagsbrief 
Zondag 26 juni 2022 

Kleur: Groen 
 

2e Zondag naTrinitatis 
 
 
 

Voorganger:  ouderlingen Ada Dieleman en Elly Tollenaar 
Ouderling van dienst: Daniëlle Rijksen  
Organist:    Akko de Feijter    
Koster:    Leen Dieleman 
Videowall:    Finie Herrebout     

 

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

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. J. de Blaeij-de Braal, in Vremdieke  

 
Bij de komende dienst 
Zondag 3 juli vieren we een dienst van Schrift & Tafel,  
waarin ds. Saskia Ketelaar zal voorgaan, aanvang 10.00 uur. 
De collecte na afloop van de dienst is bestemd:  
50% Kerk en pastoraat  
50% Diaconaal doel:      
 

 
 

Tearfund helpt mensen zelf op te staan uit armoede en onrecht 

 
 
 
 

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

Thema: ‘Kleine goedheid – Vrucht van de Geest’ 
 

Orgelspel 
 
Woord van welkom door de ouderling van dienst  
      

Dienst van de Voorbereiding 

 
De kaars voor de Kinderkring wordt aangestoken 
 
Intochtspsalm: Psalm 107                     (zo mogelijk staande) 

   Lied 107: 1  

 
Bemoediging en Groet        

 

V: Onze hulp is in de naam van de Heer 
G:  DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT 

 

Drempelgebed 
 

V: Heer, wij zijn mensen van U, 
op zoek naar de kracht van uw Geest 
op zoek naar een nieuw begin. 

G:  VUUR ONS AAN MET UW LIEFDE. 
V:  Woon in ons hart 

als wij leeg zijn en zonder hoop. 
Breng ons terug bij U. 

G:   VUUR ONS AAN MET UW LIEFDE. 
AMEN       (daarna gaan allen zitten) 

 
Zingen: vervolg Psalm 107 -  Lied 107: 4 

 
Inleidende woorden bij deze dienst; tweede zondag na Trinitatis 
 

Gebed om ontferming 
 

Glorialied:  ‘De Geest des Heren heeft’  Lied 686: 1 en 2 

 
Dienst van de Schriften 

 

Gebed van de Zondag 
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Kinderlied: ´Liefde, blijdschap, vrede’ 
    Protestantse gemeente te Boskoop 

Tekst en muziek: Pieter van Maastricht 
 

Refrein: Liefde, blijdschap, vrede, goedheid en ook trouw. 
Wil de Heer je leren, door de Heil'ge Geest in jou. 

 

Het is vaak moeilijk om goed te doen. 
En echt voor God te leven. 
Daarom heeft de Heer als hulp voor ons, 
zijn Heil'ge Geest gegeven. 
Refrein: Liefde, blijdschap, ….. 
 
Waar je ook bent of wat je ook doet. 
Hij wil je steeds weer leren. 
Om door je hele doen en laten heen, 
de Vader te vereren. 
Refrein: Liefde, blijdschap, ….. 
 
Wanneer Gods Geest je leven leidt. 
Dan zul je pas gaan merken. 
Dat zijn aanwezigheid je vrede geeft, 
en altijd zal versterken. 
Refrein: Liefde, blijdschap, ….. 

 

De kinderen gaan met het licht van de Paaskaars naar de kinderkring  
o.l.v. Marinka Mahu 
 
Evangelielezing:  Johannes 15: 1 - 8                lectrice: Jenny Wilson 

      
Kijken en meezingen:   ‘Vlammen zijn er velen’ Lied 970 

Uitgevoerd door Fieneke Vink en Gerard Sturm (zang), Annemarie Koppelaar (piano) 
en Annette Jumelet (viool).  
Opgenomen in de Sint-Willibrordusbasiliek in Hulst  
voor de Pinksteruitzending van Geloof in Zeeland, uitgezonden zondag 31 mei 2020. 

   

Lezing uit de brieven: Gelaten 5: 1 en 13 – 23 
 
Zingen:  ‘Wat zijn de goede vruchten’ 
  Van vlees en geest    Lied 841: 1 en 2 
    

Uitleg en Verkondiging  
 

Meditatief orgelspel 
 

Zingen: ‘Ik ben de wijnstok’  

  Lied van de wijnstok  Lied 656 

 Kinderen komen tijdens het voorspel van dit lied terug in de dienst 
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Geloofsbelijdenis                              (zo mogelijk staande)  

 
Dienst van Gaven en Gebeden 

 
Aandacht voor de collecte – Tear Fund 

 

Gebeden    Dankgebed, Voorbeden, Stilgebed,  
aansluitend gezamenlijk ‘Onze Vader’ 

 
Slotlied:  ‘U kennen, uit en tot U leven’ 
   Lied 653: 1 en 5              (zo mogelijk staande) 
   

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:     
  
 
 

Tearfund helpt mensen zelf op te staan uit armoede en onrecht 

 
 
Komende weken: 
Dinsdag 28 juni:  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.  
Er is koffie en thee en tijd voor een gesprek. 
U en jij: van harte welkom! 

 
Mededelingen 
 

De Zomerzangavond, gehouden op zaterdag 25 juni,  
kan teruggeluisterd en bekeken worden via www.kerkdienstgemist.nl  

   
 

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

