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Zondagsbrief 

Zondag 11 juli 2021 
Kleur: Groen 

 
 

Voorganger:   ds. Cor de Beun uit Brugge  
Ouderling van dienst: Elly Tollenaar 
Organist:    Akko de Feijter  
Koster:    Leen Dieleman 
Videowall:    Nelly Mol  

 

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 gaan deze zondag met een hartelijke en meelevende groet 
namens ons allen naar mevr. Corrie Zwart, Irisstraat 38. 
 

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 18 juli, hoopt om 10.00 uur ds. Saskia Ketelaar voor gaan. 
Tijdens deze dienst zal er een bijzonder woord van dank zijn voor  
Joke de Putter. Zij is heel veel jaren verbonden aan onze gemeente als 
organist. Sinds korte tijd is zij niet meer als onze vaste organist tijdens de 
diensten te horen, maar is ze nog wel beschikbaar voor bijzondere momenten. 
De collecte na afloop van de dienst is bestemd:  
50% voor Kerk en pastoraat en  
50% voor Diaconale doelen 

 
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 150: 1            (zo mogelijk staande) 
   
Bemoediging en Groet        (daarna gaan allen zitten) 

 
Zingen:  ‘De stilte zingt U toe, o Here’ 
   Psalm 65: 1 
 

Gebed 
Dienst van de Schriften 

 
Kinderlied: ‘Alle kinderen mogen komen’ 
   Juf Corline 
  

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

 
Gebed bij de opening van de Schrift 
 
Eerste lezing uit het Oude Verbond:  

Spreuken 1: 1 - 19     lector: Piet Meijer 

 
Zingen:  ‘Een rijke schat der wijsheid’  Lied 313: 1 en 5 

 
Evangelielezing: Matteüs 13: 1 – 9 en 18 – 23  
 
Acclamatie: ‘U komt de lof toe’ Lied 339a 

  
Overdenking  

 
Meditatief orgelspel 
 
Tijdens dit orgelspel komen de kinderen terug in de kerk 
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Luisterlied: ‘Geest van hierboven’ - Stef Bos en Jongerenkoor Samen Op Weg 

   Met Hart en Ziel; Pinksterviering 

 
Dienst van en Gebeden 

 
Gebeden: dank- en voorbeden, stilgebed, gezamenlijk ‘Onze Vader’ 
 
Slotlied: ‘Wat God doet dat is welgedaan’                  (zo mogelijk staande) 

Lied 909: 1 en 2 
 
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.  
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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 

De diaconie aan het woord 
 

Binnenkort naast de toren:  Geven - en nemenkast!   
 

Als kerkenraad vinden we het belangrijk om een kerk te zijn voor het dorp.  
Niet alleen een mooi gebouw dat met warmtepompen wordt verwarmd en 
andere hoogstaande snufjes. Niet alleen beschikbaar voor gemeenteleden, 
maar een kerk die verder gaat.  
Samen met de andere kerk in het dorp, de Gereformeerde kerk vrijgemaakt  

wordt er een 'Geven- en nemen kastje' naast de toren van de kerk gezet.  
Een 'Geven en nemen-kastje' is bedoeld voor de mensen die het zwaar hebben 
hier in ons dorp.  
Beiden kerken, de mensen uit het dorp en u, als u iets kunt missen, zullen 
garant staan voor in ieder geval een half jaar kastvulling.  
De mensen die het nodig hebben kunnen uit het kastje iets nemen.  
Beide kerken vullen het kastje iedere week bij met houdbare producten.  
 

Oproep aan u:  
Deze zondag en vervolgens elke eerste zondag van de maand kunt u houdbare 
producten die u in uw voorraad heeft staan, maar niet gebruikt of misschien 
speciaal heeft gekocht voor in ons kastje in de kerk afgeven.  
Er zal een krat bij de deur klaarstaan.  
U krijgt in de loop van de weken wat 
inspiratie via de zondagsbrief en via FB  
We denken nu bijvoorbeeld aan soep 
in blik, bloem, olie, suiker.  
Doet u mee? 
Van harte aanbevolen. 
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Grote boekenmarkt in Veere voor Delta voor Indonesië. 
Ook dit jaar is er deze zomer in de Kleine Kerk in Veere een  
grote tweedehandsboekenmarkt. 
In de maanden juli en augustus geopend op dinsdag van 11.00 uur – 16.30 uur. 
Op woensdag en donderdag van 14.00 uur 16.30 uur. 
 

Ook vanuit Hoek zijn er weer heel wat boeken voor deze verkoop aangeleverd. 
 
 
 
Voor meer info: 
https://www.gelovenindedelta.nl/grote-
boekenmarkt-in-veere-voor-delta-voor-indonesie/ 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Huwelijksaankondiging: Soon to be mr. and mrs. Overbeeke 
 

Op vrijdag 16 juli 2021 hopen Anica Mol en Gerjon Overbeeke in het huwelijk  
te treden in het Industrieel Museum in Sas van Gent.  
Aansluitend hopen zij, hier in de kerk, Gods zegen te vragen over hun huwelijk. 
De dienst begint om14.45 uur. 
We wensen Anica en Gerjon een bijzonder mooie dag toe en alle goeds  
op hun verdere levensweg. 
Hun nieuwe adres:  Hillekensacker 1218,  

6546 KG Nijmegen 
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Bericht vanuit Aardenburg 
‘Er staan weer een serie Baafse Belevingen in de steigers. 
Dit jaar hoop ik u te boeien met een serie uit het Bijbelboek Samuël’ 
 

De andere pijler van de Baafse Beleving is de muzikale. 
Vandaag, zondag 11 juli wordt cantor-organist Ad van de Wege vergezeld door 
Dimos de Beun (klavecimbel en fluit) en zijn vrouw Els, op viool. 
 

Volgende data: 
25 juli   1 Samuël 11 Koning Saul’s finest hour.  
8 augustus  1 Samuël 15 Foutje bedankt?  
29 augustus 1 Samuël 16 Wie heeft de juiste CV?  
12 september 1 Samuël 17 David stelt zich tegen de reus teweer.  
26 september 1 Samuël 31 Het donkerste uur van koning Saul.  

Of toch niet?  
Ds. Edward van der Kaaij 
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SAVE DE DATE: 27 NOVEMBER DELTA INSPIRATIEDAG! 
 

WEMELDINGE – Elkaar inspireren, informeren en ontmoeten.  

Dat is de insteek van de tweede Delta Inspiratiedag, die op zaterdag  
27 november 2021 in Middelharnis wordt gehouden voor ambts- en taakdragers 
en belangstellende gemeenteleden uit de Classis Delta.  
De Inspiratiedag belooft samen zingen, geloof en kerk-zijn beleven en vooral 
inspiratie tot toekomstgericht kerk-zijn. Doel is kerkenraden en gemeenteleden 
te inspireren en bemoedigen om met geloof en visie na te denken over de 
toekomst van hun gemeente (kerk). 
 

 
Drukte tijdens de eerste 
Deltadag in Goes in 2018. 
 

 

 

In 2018 hield de toen kersverse classis Delta een eerste ontmoetingsdag in 
Goes, die werd bezocht door 150 mensen uit – toen nog – vooral het Zeeuwse 
deel van de Delta. Omdat de dag zo goed aansloeg, zou in 2020 opnieuw een 
ontmoetingsdag worden gehouden. Dat plan werd echter gedwarsboomd door 
corona. Nu de versoepelingen inmiddels weer dergelijke bijeenkomsten 
toestaan, wordt gestreefd naar een Deltadag in de Emmaüskerk en het 
naastgelegen Mauritscollege in Middelharnis.  
Als onverhoopt corona (en bijgevolg beperkende maatregelen) weer roet in het 
eten gooit, worden alternatieven aangeboden. 

 
BUSVERVOER 
Omdat Middelharnis relatief ver weg ligt voor belangstellenden uit het zuiden 
van de classis Delta, zal de classis busvervoer regelen. Daarover volgt later 
nadere informatie, evenals verdere praktische en inhoudelijke informatie.  
Maar reserveer de datum alvast op de kalender en in uw agenda! 
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2021 Opbrengst collectes en giften juni             

                    

Datum Locatie Doel  Opbrengst   Opbrengst   Opbrengst     Giften  Doel Via 

       Bonnen   Contant   Totaal     €    10,00  kerk via ds. S. Ketelaar 

6-jun-21 kerk Kerk en diaconale doelen   €      60,00   €    142,10   €    202,10     €    10,00  kerk via dhr. W de Putter 

13-jun-21 kerk Kerk en diaconale doelen   €      44,00   €    165,10   €    209,10     €   50,00  Kerk via mw. Riet van Hoorn 

20-jun-21 Kerk  Kerk en diaconale doelen   €      40,00   €    123,40   €    163,40     €   50,00  Kerk via mw. Ada Dieleman 

27-jun-21 Kerk Kerk en diaconale doelen   €      54,00   €      94,05   €    148,05     €   10,00  kerk via mw. Ada Dieleman 

               €   20,00  kerk via mw. Corry Siersema 

               € 100,00  kerk via mw. Elly Tollenaar 

juni Kerk bank: Kerk en diaconale doelen    €    140,00   €    140,00          

                    

                    

                    

                    

    Totaal  €   198,00   €    664,65   €    862,65     € 250,00      

 

 

 

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.gelovenindedelta.nl/

