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Zondagsbrief 
Zondag 25 november 2018 

Kleur: wit 
 

Gedachteniszondag 
 

Voorganger:         ds. Arie van der Maas, Wemeldinge 
Ouderling van dienst: Addie de Bree 
Organist:    Joke de Putter 
Koster:    Leen Dieleman 
Video Wall:   Kees Biesheuvel 
Crèche:    Finie Herrebout  
 
De bloemen gaan met een hartelijke groet namens ons allen naar  
mw. de Pooter, Irisstraat 102, zij is in het ziekenhuis opgenomen geweest. 
  
Omzien naar elkaar 
Voor zover bij het maken van deze zondagsbrief bij de kerkenraad bekend 
verblijven mw. Jaantje de Pooter-Donze en mw. Verbrugge in Verpleeghuis  
‘Ter Schorre’. 

 

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 
 

Dinsdag 27 november: Open kerk 13.00 uur – 15.00 uur  
Middaggebed in de Dag-kapel om 13.15 uur 

In de ontmoetingsruimte wordt er gezorgd voor koffie en thee. 
Iedereen is van harte welkom.  

 

Zondag 2 december, Eerste zondag van Advent, dienst van Schrift & Tafel 
waarin om 10.00 uur ds. Cor de Beun uit Brugge hoopt voor te gaan. 
De collecte tijdens de dienst is bestemd voor de diaconie.   
Bij de uitgang wordt er gecollecteerd voor het plaatselijk kerkenwerk.  
Op deze eerste zondag van de maand is iedereen van harte welkom voor 
koffie, thee of fris in de ontmoetingsruimte. 



2 
 

De komende weken: 
 

Woensdag 5 december: ‘In Gesprek!’ – Bijbelse Ethiek, o.l.v. ds. Dick Stap 

    Aanvang 20.00 uur, inloop vanaf 19.30 uur. 
    Gladiolenlaan 6 
    Verdere info: Corry Siersema of Cor-Elli de Bruijn 
 

Dinsdag 11 december: Eethoek, zie verder onder mededelingen 
 
Dinsdag 11 december: Kerkenraadsvergadering, aanvang 19.30 uur
  

 

Mededelingen 

Eethoek voor alleenstaanden 
Ook deze maand is er weer een avond van gezellig samenzijn waarin 
maaltijd en ontmoeting centraal staan en wel op dinsdag 11 december. 
De kosten bedragen € 8 per persoon.  
De maaltijd begint om 18.00 uur, u bent van harte welkom vanaf 17.30 uur  
in de ontmoetingsruimte van de kerk aan de Langestraat.  
Graag aanmelden voor 9 december bij Catrien Mol (0115-441397)  

of  Cora Tollenaar (0115-441709).  
Samenwerkende Diaconieën van Protestantse gemeente en  
Gereformeerde Kerk (vrijgemaakt) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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/

