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Zondagsbrief 
Zondag 2 augustus 2020 

 

 

Zevende zondag van de zomer 
Kleur: Groen 

 

Voorganger:   dhr. Robert Goemaere, Brugge 

Ouderling van dienst:  Ko Dieleman 
Organist:    Connie van Hermon 
Videowall:     Andrea van Hermon 
Koster:     Leen Dieleman 

  

Deze zondag worden de bloemen met een hartelijke groet namens ons allen 
bezorgd bij Joke de Putter, Molendreef 
 

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 is weer thuis. 
 

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 9 augustus hoopt drs. Nel Roggeband uit Tholen 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  
 
Aansteken van de kaars voor de Kinderkring 
 

Intochtspsalm:  Psalm 43: 3 en 4  

   Nederland Zingt vanuit de Sint Nicolaaskerk te Edam 
  

Bemoediging en Groet 
 

Inleidende woorden bij deze dienst 
 
Kinderlied: ‘Laat zo je licht maar schijnen’ door Ellen Jansen 

 
   Laat zo je licht maar schijnen bij alles wat je doet 
   zodat de mensen zeggen: ‘God is goed’ 
    
   Laat zo je licht maar schijnen bij alles wat je doet 
   Zodat de mensen zeggen: ‘God is goed’ 
 
   God is liefde, God is …., God is goed. 
 
   Laat zo je licht maar schijnen bij alles wat je doet 
   zodat de mensen zeggen: ‘God is goed’ 
 
   enz. 
 

De kinderen gaan met het licht van de Paaskaars naar de kinderkring  
o.l.v. Adri-Anne Biesheuvel 
 

Gebed 
 
Lezing uit het Nieuwe Testament: Mattheüs 14: 13 – 21 

 
Lied:  ‘Grote God, zie ons verlegen’ Uit: ‘Hemelhoog’, lied 373 
  Nederland Zingt vanuit de Grote of Sint-Janskerk te Schiedam 
 

 Grote God, zie ons verlegen 
 ogen hunk’rend naar het licht 
 over nevelige wegen 
 dakloos, zwervers zonder zicht 
 roepend al te grote woorden 

lamgeslagen, ziende blind 
zoekers die zichzelf verloren 
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Hoe wij zoeken, niemand vindt 
Christus, hoor ons diep verlangen 
vrij van heimwee, thuis te zijn 
waar wij blij verbaasd ontvangen 
levend water, brood en wijn 
om te delen, door te geven 
parels uit een oude schat 
niet nog langer zo te leven 
als wij nu doen, moe en mat 

 
Overdenking 
 
Orgelspel 
 

Lied:  ‘Groot is Uw trouw o Heer’   Lied 885 

  Nederland Zingt  
   

Gebeden  
 

Slotlied: ‘Vervuld van uw Zegen’  Lied425  
  Nederland Zingt vanuit de Grote Kerk te Steenwijk  

 
Heenzending en zegen 
  Aansluitend luisteren we naar orgelspel: lied 413: 3 

Amen, amen, amen! 
Dat wij niet beschamen, Jezus Christus onze Heer, 
amen, God, uw naam ter eer!  

  
Orgelspel 
 

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 
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Collecteren in tijden van corona, 
Het is weer mogelijk om uw gaven in de kerk te geven. 
Bij het uitgaan van de dienst, collecte zakken tijdens de dienst 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.  
 

 
 
 
 
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! 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

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/

