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Zondagsbrief 

Zondag 27 juni 2021 
Kleur: Groen 

 
 

Voorganger:   dhr. Jan Willem Slager uit Goes 
Ouderling van dienst: Kees Biesheuvel 
Organist:    Akko de Feijter  
Koster:    Ko Dees  
Videowall:    Karina Wolfert  

 

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.  
 
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 Elly Moerman. 
 

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

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

http://www.kerkdienstgemist.nl/
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 119: 1, 5 en 6           (zo mogelijk staande) 
   
Bemoediging en Groet        (daarna gaan allen zitten) 

 
Zingen:  ‘Grote God, wij loven U’ 
   Lied 413 

 
Gebed 

 

Dienst van de Schriften 
 
Kinderlied: ‘Het Woord van onze God houdt eeuwig stand’ 
   Jessica Oosterhuis – Elly en Rikkert van Een Boom vol liedjes, deel I 
   J. Asimat, een lied over de blinde bedelaar Bartimeüs 

 
De kinderen gaan met het licht van de Paaskaars naar de kinderkring  
o.l.v. Kobi Heeringa  

 
Schriftlezing:   Psalm 119: 9 – 16  

Efeze: 6: 17               lectrice: Corry Siersema 

 
Zingen:  ‘Here Jezus, om uw woord’  Lied 314: 1  

 
Schriftlezing: Matteüs 3: 16 – 4: 12  
 
Zingen:  ‘Here Jezus, om uw woord’  Lied 314: 2 en 3 

 
Overdenking Tijd om-met-je broer of zus te ‘wandelen’ 

 
Meditatief orgelspel 
 
Tijdens dit orgelspel komen de kinderen terug in de kerk 
 
Zingen: ‘Jezus, ga ons voor’  Lied 835 
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Dienst van en Gebeden 
 
Gebeden: dank- en voorbeden, stilgebed, gezamenlijk ‘Onze Vader’ 
 
Slotlied: ‘Neem mijn leven laat het, Heer’                  (zo mogelijk staande) 

Lied 912: 1, 2, 5 en 6      
 
Heenzending en Zegen 

met aansluitend drie maal gezongen ‘Amen’ 
 

Orgelspel 
 
Inzameling van de gaven bij de uitgang:  

50% Kerk & Pastoraat 
50% Diaconale doelen  

 
 
 

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

veilige maatregelen van afstand.  
 

 
  



4 
 

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 

Oproep voor de schoonmaak van de kerk 
 

We zoeken aanvulling bij het schoonmaakteam van de kerk. 
Dit voor 2 uur per week. 
Voor informatie kan je terecht bij:  

Mw. Catrien Mol 
Tel 06-51039310 
Email: adriejmol@zeelandnet.nl 

 

De kerkrentmeesters 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

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 

mailto:adriejmol@zeelandnet.nl
http://www.pknhoek.nl/
http://www.gelovenindedelta.nl/

