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Zondagsbrief 
Zondag 26 juli 2020 

 

 

Zesde zondag van de zomer 
Kleur: Groen 

 

Voorganger:   dhr. Jan Willem Slager, Goes 

Ouderling van dienst:  Daniëlle Rijksen 
Muzikale medewerking: Wim de Putter enMarinka Mahu 
Videowall:     Karina Wolfert 
Koster:     Ko Dees 

  

Deze zondag worden de bloemen met een hartelijke groet namens ons allen 
bezorgd bij dhr. Pijpelink, Gerberalaan 29 
 

Omzien naar elkaar 
Voor zover bij het maken van deze zondagsbrief bij de kerkenraad bekend, 
verblijft dhr. Daan Haak in het hospice in Terneuzen. 
Rheina Cijsouw ligt al langere tijd in het ziekenhuis in Terneuzen. 
Joke de Putter is ziek thuis, zij kan daardoor helaas vanmorgen niet voor ons 
spelen. 
 

We leven mee met allen die ziek zijn, zorgen hebben om hun eigen 
gezondheid of dat van anderen. 
 

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 2 augustus hoopt dhr. Robert Goemaere uit Brugge 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 
 

Voor de dienst: ‘I know that my redeemer liveth van G.F. Händel,  
   ‘Ik weet dat mijn verlosser leeft’ 
gespeeld door Willem van Twillert op het Garrels orgel in Purmerend. 

 

Woord van welkom door de ouderling van dienst  
 

Intochtslied: ‘Heilig, heilig, heilig! Heer God almachtig’ Lied 405  

 gezongen door Sela tijdens Vrienden van Nederland Zingt- concert 
  vanuit Deventer  
  

Bemoediging en Groet 
 

Introductie thema van de dienst 
 
Kinderlied: ‘Zie de zon, zie de maan’ Lied 8b door Elly & Rikkert  

 

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

Gebed 
 
Lied:  ‘Here Jezus om uw woord’ Lied 314 

  Nederland Zingt: Chroal Voices met samenzang, Grote kerk in Harlingen  
 

Lezing uit het Oude Testament: Jesaja 6: 1 – 8 

 

Lezing uit het Nieuwe Testament: Jacobus 3: 2 – 12    
 
We luisteren naar Psalm 1 door Sons of Korah 

 

Welzalig is de man  
de man die niet wandelt in de raad van de goddelozen 
Welzalig is de man  
die niet staat op de weg van zondaren of zit in de stoel van de spotters 
Welzalig is de man, welzalig is de man 
Welzalig is de man, die man, want zijn vreugde is in de wet van Heere  
Welzalig is de man die het Woord overpeinst overdag en ’s nachts 
Hij zal zijn als een boom geplant aan waterstromen die vrucht draagt op zijn tijd 
Wat hij ook doet, het zal voorspoedig zijn,  
alles wat hij doet, zal gelukken en zijn zaad zal niet vergaan 
Zo gaat het niet met de goddelozen, ze zijn als kaf dat de wind wegblaast 
Daarom zal de goddeloze niet staande blijven in het gericht 
de zondaars niet in de gemeenschap van de gerechtigden 
want God overziet de weg, de weg van de Godvruchtigen 
maar de weg van de goddelozen zal vergaan 
Welzalig is de man, die man, want zijn vreugde is in het Woord van de Heere 
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Overdenking 
 
Meditatief instrumentaal moment door Marinka (dwarsfluit) en Wim (saxofoon) 

‘Als de wind die waait met vlagen’    
uit: Liedboek Zingen en bidden voor thuis en kerk, Lied 700 

 

Lied:  ‘Neem mijn leven, laat het, Heer’  Lied 912  

   Nederland Zingt: samenzang vanuit de Grote Kerk in Breda 

 
Moment van gedachtenis             zo mogelijk staande 
 

Gebeden  
 

Slotlied: ‘Geest van hierboven’  Lied 675 

   Nederland Zingt vanuit de De Fontein in Nijkerk    

 
Heenzending en zegen 
  Aansluitend: ‘Vrede van God’  
   Nederland Zingt met Suzanne van der Velde, vanuit de Jaarbeurs in Utrecht 
 
Na de dienst: ‘Heer, U bent mijn leven, de grond waarop ik sta’ 
 Gert van Hoef, eigen inprovisatie vanuit de Stephanuskerk in Hasselt (2012) 
 

Collecte bij de uitgang:  50% voor kerk en Pastoraat 
     50% voor Kerk in Actie 

 
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. 
 

• 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.                    
 

• 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.  
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Dank! 
Mattie de Schepper heeft de afgelopen jaren wekelijks voor een mooie 
bloemenattentie gezorgd voor één van onze gemeenteleden. 
Tijdens de coronacrisis was het voor haar niet mogelijk om dit te blijven doen. 
Om diverse redenen heeft ze besloten deze taak niet opnieuw op te pakken.  
 

Gelukkig zal ze zich wel in blijven zetten voor het bloemstuk in de 
ontmoetingsruimte en ook de liturgische schikking wil ze eind van het jaar 
weer bekijken. Daar zijn we blij mee! 
 
Het wekelijkse boeket wordt sinds half maart verzorgd door Deco Green uit Biervliet. 
 

Werkgroep Liturgie & Eredienst 
 
 
 

 
Komende weken 
 
Open kerk en 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. 

 
 
 

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/

