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Zondagsbrief 
Zondag 9 januari 2022 

Kleur: Groen 
 

Voorganger:  ouderlingen Ada Dieleman en Elly Tollenaar 
Ouderling van dienst: Ko Dieleman  
Organist:    Akko de Feijter    
Koster:    Patrick de Koning    
Videowall:    Kees Biesheuvel 

 
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 dhr. Heino Steenhuis in Vremdieke.  

 
 

Bij de komende dienst 
 

Zondag 16 januari, hoopt om 10.00 uur drs. Kelly Keasberry uit Antwerpen 
voor te gaan. 
De collecte na afloop van de dienst is bestemd: 
50% kerk en pastoraat 
50% diaconale doelen:  Hospice Zeeuws Vlaanderen

 

 
 

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

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 
 
Inochtspsalm: Psalm 100              (zo mogelijk staande) 
   Lied 100: 1, 2 en 3 

 
Votum en Groet          (daarna gaan allen zitten) 

 
Antwoord Psalm: Psalm 100: 4 
 
Inleiding bij deze dienst 
 
Kyriegebed 
 
Loflied:  ‘Alles wat adem heeft love de Here’ 
   naar Psalm 146 
   Lied 146c: 1 en 4  
 

Dienst van de Schriften 
 
Voor de kinderen: ‘Dit is nu Johannes, hij doopt bij de Jordaan’ 
    tekst: Jan Marten de Vries / Nederlands Bijbel Genootschap 
     

Gebed van de zondag 
 
Profetenlezing:  Jesaja 40: 1 – 11     lector: Piet Meijer  

 

Luisterlied: ‘Waar de mensen dwalen in het donker’ 
(en meezingen) Lied 286  
   Nederland Zingt vanuit de Sint-Stevenskerk in Nijmegen 

 
Evangelielezing: Marcus 1: 7 – 11    
 
 
Uitleg en Verkondiging 
 

Meditatief orgelspel 
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Zingen:  ‘Liefde eenmaal uitgesproken’ 

   Lied 791: 1, 3 en 6 

 

Dienst van Gaven en Gebeden  

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

Bij de collecte aan de uitgang:  
 

DE CIJFERS 

3  gemeentes   Hulst, Terneuzen, Sluis      
600+ voedselpakketten per week              
1100+  mensen die we helpen 

  

             

 

 

 
Slotlied: ‘Bron van liefde, licht en leven’           (zo mogelijk staande) 

  Lied 793: 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: Voedselbank Zeeuws-Vlaanderen 
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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  

 
 
 

Komende week 
Dinsdag 11 januari: 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 
 

Aangescherpte coronamaatregelen  
Het advies is om het aantal contactmomenten zoveel als mogelijk te beperken 
om zo het aantal besmettingen te verminderen. 
Opnieuw vieren we daarom de diensten met een heel klein groepje mensen, 
wel zijn alle diensten online mee te beleven via kerkdienstgemist.nl. 
 

 
 

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/

