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Zondagsbrief 
Zondag 30 mei 2021 

Kleur: rood 
 

 

Zondag Trinitatis – Feest van de Heilige Drie-eenheid 
 

Voorganger:   drs. Kelly Keasberry 
Ouderling van dienst: Addie de Bree 
Organist:    Connie van Hermon  
Koster:    Ko Dees    
Videowall:    Nelly en Eric  

 

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 er niemand uit onze gemeente in het ziekenhuis.  
 

Zoals eerder vermeld verblijft Aad den Ouden in ZorgSaam Emmaus, 
Handboogstraat 6, 4515CW IJzendijke, afdeling Tivoli, kamer 3.  
Een bezoekje is op dit moment en met deze afstand misschien wat lastig. 
Een kaartje is altijd welkom!  
 
We leven mee met allen die ziek zijn en met de 
mensen om hen heen. 
 
 
 

 
 
 
De bloemen uit de kerk gaan deze zondag met een hartelijke groet namens 
ons allen naar mevr. J. de Pooter, Irisstraat 44B. 
 

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 

 

Intochtspsalm: Psalm 8: 1 en 6            (zo mogelijk staande) 
   
Bemoediging en Groet        (daarna gaan allen zitten) 

 
Zingen:  ‘De vreugde voert ons naar dit huis’ Lied 280 

 
Dienst van het woord 

 
Kinderlied  ‘Hij is de rots’ Elly & Rikkert 

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

 
Gebed 
 
Zingen:  ‘God heeft het eerste woord’  Lied 513: 1 
 

Lezing:   Johannes 3: 1 – 15           lector: Ko Dieleman 

 
Zingen: ‘God heeft het laatste woord’ Lied 513: 3 

 

Lezing:  Exodus 3: 1 – 6 
 
Overdenking 

 
Meditatief orgelspel 
 
Zingen: ‘De Geest des Heren heeft’  Lied 686  
 
Tijdens het zingen van dit lied, komen de kinderen terug in de kerk 
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Dienst van Gaven en Gebeden 
 
Gebeden  dank- en voorbeden – afgesloten met  gezamenlijk ‘Onze Vader’ 
 
Slotlied:  ‘Dank, dank, nu allen God’   

Lied 704              (zo mogelijk staande) 
 
Heenzending en Zegen 

met aansluitend drie maal gezongen ‘Amen’ 
 

 

Orgelspel 
 
Inzameling van de gaven bij de uitgang:  

50% Kerk & Pastoraat 
 50% Diaconale doelen 

 
 
 
 
 

Nu de terrassen weer open zijn, mogen ook wij buiten koffie drinken. 
Uiteraard enkel bij mooi weer én met alle nodige  

veilige maatregelen van afstand.  
 

Welkom in de tuin! 
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Bij de komende dienst 
 

Zondag 6 mei, hoopt om 10.00 uur ds. Saskia Ketelaar voor te gaan. 
De collecte na afloop van de dienst is bestemd:  
50% voor Kerk en pastoraat en 50% voor Diaconale doelen. 
 

De kerk is geopend én alle diensten zijn te volgen via 
https://kerkdienstgemist.nl/stations/1146-PKN-Hoek 

 

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! 
 
Donderdag 3 juni: online workshop met als titel God in de supermarkt  
Tijdens de online workshop gaan we in gesprek hoe we tijdens onze dagelijkse/wekelijkse 

boodschappen bewustere keuzes kunnen maken.  

Tijd: van 20:00 - 22:00   

 

 

 

 

Het is mogelijk om de avond in de kerk mee te maken. Eigen laptop mee of, als u die 
mogelijkheid niet heeft, kan het volgen van de workshop gezamenlijk op het scherm  
in de ontmoetingsruimte. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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://kerkdienstgemist.nl/stations/1146-PKN-Hoek
http://www.pknhoek.nl/
http://www.gelovenindedelta.nl/

