Zondagsbrief
Zondag 16 januari 2022
Kleur: Groen
Voorganger:
Ouderling van dienst:
Organist:
Koster:
Videowall:

drs. Kelly Keasberry
Henk Siersema
Connie van Hermon
Ko Dees
Karina Wolfert

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. C. Meertens-Koster in Vremdieke, k.110.
Komende week
Dinsdag 18 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!

Bij de komende dienst
Zondag 23 januari, hoopt om 10.00 uur ds. Saskia Ketelaar 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
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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
Intochtspsalm: Psalm 96

(zo mogelijk staande)

Lied 96: 1, 2 en 3

Bemoediging en Groet

(daarna gaan allen zitten)

Drempelgebed
Kyriegebed
Glorialied:

‘Alle eer en alle glorie’
Lied 305

Dienst van de Schriften
Gebed bij de opening van de Schriften
Voor de kinderen:

‘Vader U bent goed’
Opwekking lied 630

Jesaja 62: 1 – 5

Profetenlezing:
Zingen:

lectrice: Kobi Heeringa

‘Het woord dat ik jou geef’
(3x

Lied 334

Evangelielezing:

Johannes 2: 1 – 11

Overdenking
Meditatief orgelspel
Zingen:

‘Heer onze Heer, hoe zijt Gij aanwezig’
Lied van Gods aanwezigheid
Lied 275
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Dienst van Gaven en Gebeden
Gebeden: dank- en voorbeden, stil gebed, gezamenlijk ‘Onze Vader’
Slotlied:

‘God to enfold you / God zal je hoeden

(zo mogelijk staande)

Lied 426

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:

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
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2021 Opbrengst collectes en giften december
Datum
5-dec-21

Locatie Doel
kerk

Opbrengst Opbrengst Opbrengst
Bonnen
Contant
Totaal
€
65,00 € 302,30 € 367,30

19-dec-21 kerk
25/26 dec kerk

kerk en diaconale doelen : Geef Licht
kerk en diaconale doelen : Delta voor
Indonesië
€
kerk en diaconale doelen : Delta voor
Indonesië
€
kerk en diaconale doelen : Kinderen in de knel €

december Kerk

bank: kerk en diaconale doelen

12-dec-21 kerk

Totaal

€

45,00 €

94,25 €

139,25

39,00 €
23,00 €

79,00 €
90,00 €

118,00
113,00

€

520,00 €

520,00

172,00 € 1.085,55 € 1.257,55

Giften

Doel

Via

€ 20,00 kerk

Ds. Saskia Ketelaar

€ 10,00 kerk
€ 25,00 kerk

Mw. Addie de Bree
Mw. Ada Dieleman

€ 55,00

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
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