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Zondagsbrief 
Zondag 12 juli 2020 

 

 

Vierde zondag van de zomer 
Kleur: Groen 

 

Voorganger:   ds. Arie van der Maas, Wemeldinge 

Ouderling van dienst:  Kees Biesheuvel 
Orgel:    Akko de Feijter 
Videowall:     Kees Biesheuvel 
Koster:     Patrick de Koning 

  
 

Deze zondag worden de bloemen met een hartelijke groet namens ons allen 
bezorgd bij mevr. Jo de Kraker, Mauritsfort. 
 

Omzien naar elkaar 
Voor zover bij het maken van deze zondagsbrief bij de kerkenraad bekend, 
verblijft dhr. Daan Haak in het hospice in Terneuzen. 
Mevr. Esther van Leenen is opgenomen in het ziekenhuis in Terneuzen. 
 

We leven ook mee met hen die ziek zijn en thuis verblijven. 
 

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 diensten 
 

U kunt de kerkdienst om 10.00 uur beluisteren via www.kerkdienstgemist.nl.   
Natuurlijk blijven de erediensten digitaal te beluisteren via www.kerkdienstgemist.nl.  
Ook later is deze dienst nog te beluisteren.  
Heeft u niet de mogelijkheid om de dienst te beluisteren of kent u iemand? Laat het even 
weten, dan kan de dienst op papier bezorgd worden. 

 
Zondag 19 juli is er een nieuw gezicht in ons midden;  
mevrouw Margreet Lucasse uit Axel hoopt zondag bij ons voor te gaan. 
Er is na afloop van de dienst één collecte, deze is voor 50% bestemd voor  
Kerk en pastoraat en voor 50% voor Kerk in Actie. 

http://www.kerkdienstgemist.nl/
http://www.kerkdienstgemist.nl/
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Orde van dienst 
 

Orgelspel  
 

Woord van welkom door de ouderling van dienst  
 

Intochtspsalm met de kinderen: Psalm 8 
    Nederland Zingt;  Young Choral vanuit de Opgang in Hogeveen 
 

Moment van Stilte en Inkeer 
 

Bemoediging en Groet 
 

Gebed 
 

Loflied: ‘Geprezen zij de Heer’ 
Nederland Zingt; Soliste Willemijn de Munnik en samenzang, 
Martin Zonnenberg op orgel, vanuit Amersfoort 

 

De kinderen gaan met het licht van de Paaskaars naar de kinderkring  
o.l.v. Daniëlle Rijksen 
 
Nieuwtestamentische lezing uit het Evangelie naar Matteüs: 
        Matteüs 13: 1 – 9 en  18 – 23  
 

Lied:  ‘God schenk ons de kracht’ 
Lied 418   Samenzang vanuit de Martinikerk te Groningen 
    Organist: Sietze de Vries 

 

Overdenking 
 

Orgelspel 
 

Lied:  ‘Geest van hierboven’ 
   Met Hart & Ziel, Pinksterviering, 
    Stef Bos en Jongerenkoor ‘Samen Op Weg’  
 

Gebeden 
 

Slotlied: ‘Vervuld van uw zegen’ 
  Lied 425  Nederland Zingt in de Grote Kerk te Steenwijk    
 

Uitzending en zegen 
 

Orgelspel  
 
Collecte bij de uitgang:  50% voor kerk en Pastoraat 
     50% voor Kerk in Actie 
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Na de dienst, bent u allen, op gepaste afstand van elkaar, 
van harte welkom in de tuin van de kerk voor koffie, thee of fris 

 
 
 

 

 

 

Collecteren in tijden van corona, 
Vandaag is het mogelijk om uw gaven in de kerk te geven. 
Bij het uitgaan van de dienst, collecte zakken worden nog niet gebruikt.  
 
Uw gaven geven op de manier zoals de afgelopen maanden, blijft mogelijk. 
 

• 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.   

 

Wij zullen het totaalbedrag als volgt besteden:  
50% voor kerk en pastoraat, t.b.v. onze plaatselijke geloofsgemeenschap en  
50% voor Kerk In Actie, t.b.v. onze medemensen in nood.  
 
Bij voorbaat dank,    
met vriendelijke groet,  Wim  
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Reuring in het kerkgebouw 
Afgelopen woensdag was de afsluiting van de Kliederkerk van dit seizoen. 
Maar liefst 25 kinderen waren deze middag van de partij! 
Het verhaal van Noach is verteld en samen gingen ze op zoek naar  
de kleuren van de regenboog en naar Rainbow.  
Misschien heeft u de kinderen op het dorp zien speuren.  
Uiteindelijk is hij gevonden op de ark. 
 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Voordat de kerkdienst begint ziet u een collage van foto’s die gemaakt zijn 

tijdens deze middag. 
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De vakantietassen zijn uitgedeeld!  
Bijna 500 € is ontvangen voor kwetsbare gezinnen. 
Daardoor was het mogelijk om tassen met echte inhoud 
te vullen, ook voor de tieners. 
Zodat ze naar de bioscoop kunnen of een leuk tijdschrift lezen. 
De jongere kinderen gaan vast een keer naar de speeltuin in Terneuzen en 
een heerlijk ijsje eten bij één van onze Hoekse ondernemers. 
 
Iedereen die dit mogelijk heeft gemaakt: Heel hartelijk dank! 
 
Werkgroep Diaconie & ZWO   
 

 In samenwerking met  
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Komende weken 
 
Open kerk! én Middaggebed  

De kerk is zoals altijd iedere 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! 

 
 
 
 
 
Solidariteitskas 2020 
In juli houdt onze gemeente weer de jaarlijkse actie ‘Solidariteitskas’. 
In de Bijbel is het woord solidariteit slechts één keer te vinden. Die ene zin is 
echter zeer krachtig en veelzeggend.  
“En houd de liefdadigheid en onderlinge solidariteit in ere.”  
 
Door uw bijdrage aan de Solidariteitskas houdt u de onderlinge solidariteit 
tussen gemeenten in ere. Zo ondersteunen gemeenten elkaar om levendig en 
krachtig midden in de wereld te staan. 
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Protocol 

erediensten vanaf juli 2020 
 

Voor uw en onze veiligheid heeft de kerkenraad van de Protestantse gemeente te Hoek een 
gebruiksplan opgesteld voor het houden van erediensten vanaf juli 2020. Dit gebruiksplan is te 
vinden op de website, ligt in geprinte versie in het kerkgebouw en kan worden opgevraagd bij de 
scriba. Alle bezoekers van het kerkgebouw dienen zich hieraan te houden. 
 
Binnenkomst kerkgebouw 
U wordt welkom geheten door een coördinator, die u vraagt naar uw gezondheid. Heeft u 
coronagerelateerde klachten, dan mag u de dienst niet bezoeken. Vervolgens wordt uw naam 
genoteerd . Zo is per zondag bekend wie er in de kerkdienst is geweest. Dit i.v.m. een mogelijk 
contactonderzoek als 1 van de bezoekers ziek wordt. Deze gegevens worden zorgvuldig bewaard 
door de scriba. Uw handen worden ontsmet en dan zal een coördinator u daarna naar de 
garderobe en uw zitplaats brengen. 
 
Eredienst 
De kerkenraad heeft de ruimte veilig ingericht. Iedere bezoeker zit op 1,5 meter afstand van 
elkaar; huisgenoten mogen bij elkaar zitten. Een coördinator zal aangeven hoe u moet lopen en 
waar u kunt zitten. 
Meezingen is niet toegestaan! 
De verkorte liturgie –zoals steeds is gevolgd bij de online erediensten- wordt voorlopig voortgezet. 
Er wordt niet gecollecteerd met doorgeef-collectezakken, maar bij de uitgang vind u een 
collectebus. Overmaken of contant in de brievenbus blijft ook mogelijk. 
 
Einde eredienst 
Aan het einde van de eredienst geeft de ouderling van dienst instructies over het verlaten van de 
kerkzaal. Vervolgens zullen de coördinatoren aangeven wie de kerkzaal mag verlaten en via welke 
route. 
 
Bezoekers aan erediensten beperken het gebruik van de toiletten zoveel mogelijk. In de 
toiletten zijn papieren handdoekjes, ontsmettingsmiddel en -tissues aanwezig 

 
Kerkenraad Protestantse gemeente te Hoek 
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2020 Opbrengst collectes en giften juni        

          

Datum  Doel  Opbrengst  
 
Opbrengst  

 
Opbrengst     Giften  Doel Via 

collectes in coronatijd      Bonnen   Contant   Totaal          

t/m 31mei                   

    kerk  €        10,00   € 285,00   € 295,00     € 10,00  Kerk  via Wim de Putter 

    ZWO en Diaconie  €        10,00   € 285,00   € 295,00     € 20,00  Kerk  Via Ada Dieleman 

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

    Totaal  €        20,00   € 570,00   € 590,00     € 30,00      

          
 
 
 

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/

