Zondagsbrief
Zondag 14 juni 2020
Eerste zondag na Trinitatis
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Digitaal medewerking:

Ouderling Henk Siersema
Wim de Putter
Finie Herrebout
Gospelkoor ‘Or Tamim’.

1

U kunt de kerkdienst om 10.00 uur 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.

De liederen tijdens deze dienst zijn van de CD ‘omzien naar elkaar’
Deze CD is opgenomen bij het 15 jarig bestaan van ‘Or Tamim’.

Orde van dienst
Thema: ‘Omzien naar elkaar’
Voor de dienst: ‘Lift up your voice’
Zing voor de Heer en zing:
‘Halleluja, de Heiland zal komen op aard’

‘In moments like these’
Op momenten als deze,
zing ik een lied, een liefdeslied tot U, Heer.

Aansluitend speelt Joke de Putter op piano
Woord van welkom door de ouderling van dienst
Openingslied: ‘Omzien naar elkaar’
Omzien naar anderen en naar elkaar
Omzien naar hem en ook naar haar
Als je gevraagd wordt, steek dan je hand uit
Hand in hand samen, met elkaar.
Omzien naar anderen is niet slechts helpen
‘t veronderstelt dat je vragen stelt.
Vragen is zeggen tegen de ander:
Ik ben zo blij dat jij mij helpt.
Haalbaarheid en respect is een verbinding
het verbindt mensen aan elkaar
Samen verbonden aan onze Heer Jezus
Samen eer weerbaar, maak het waar!
Geestelijk weerbaar zijn, is een gevoelen
Dat steunt op wat Jezus steeds weer biedt
’t Is een gevoelen dat rijkdom en ruimte geeft
Maak er gebruik van en geniet.
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Bemoediging en groet
Lied:

‘Vleugels van mijn vlucht’
Het is vast heel eenzaam in mijn schaduw en nooit eens wat zon op je gezicht
Jij doet altijd een stapje terug, want zo ben je. Jij in het donker, ik in ’t licht.
Dus krijg ik altijd de volle aandacht, en jij hebt de zorg en alle pijn.
Jouw mooi gezicht bleef anoniem, al die tijd, mijn waarheid in al die schone schijn.
Maar weet je dan niet dat jij mij kracht geeft, mijn zon in mijn hemelsblauwe lucht.
Jij bent degene die alle macht heeft, want jij ben de vleugels van mijn vlucht.
Waarschijnlijk heeft niemand in de gaten hoe jij met mij meereist in mijn hart.
Hoeveel ik werkelijk van je hou, want dat doe ik, ‘k zou niet meer kunnen zonder jou.
Want weet je dan niet dat jij mij kracht geeft, mijn zon in mijn helderblauwe lucht.
Jij bent degene die alle macht heeft, want jij bent de vleugels van mijn vlucht.

Inleidende woorden bij deze dienst
Kinderlied: ‘De barmhartige Samaritaan’

Juf Fia

Dit is het verhaal van de Samaritaan
Die zo met z’n medemens was begaan
Dat hij voor een vreemde had klaargestaan
Ik vraag me af: ‘Hadden jij en ik dat ook gedaan?’
Wie is een vreemdeling en wie is je vriend?
Wie heeft uiteindelijk respect verdiend?
Vriend of vreemde, reken maar
Het maakt niet uit, we zijn hier allemaal voor elkaar.
Oooh, Help! Help! - Oooh, Help! Help!
Eens was een man op reis gegaan
En een bende criminelen viel hem aan
Hij werd door hen mishandeld met bruut geweld.
En toen renden ze weg met z’n kleren en geld
Hij lag voor dood in de brandende zon
Hij dacht: ‘Had ik maar een vriend die me helpen kon’
Hij kreeg honger en dorst en alles deed pijn
Wie kan hem helpen, wie zou dat zijn?
Oooh, Help! Help! - Oooh, Help! Help!
Twee keer kwam iemand die ook weer verdween
Ze liepen met een grote boog om hem heen
Tot er een vreemdeling kwam en die hielp hem alleen
Hij gaf hem geld en verzorgde hem van top tot teen
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CD: ‘Opa Knoest’

We kijken veel te vaak naar de buitenkant
Maar deze vreemde man uit het buitenland
Was onbekend maar hij was zeker weten een held
Let op het is de binnenkant die eigenlijk telt
Oooh, Help! Help! (3x -

Oooh!

Gebed
Nieuwtestamentische lezing:

Lucas 10: 25 – 37

Lied: ‘Ik wou dat ik kon vliegen’- levensvlucht
Ik wou dat ik kon vliegen, ik vloog met jou als een duif.
Bracht vrede waar ik kon, stak een roos in elk kanon.
Ja, ik wou dat ik kon vliegen.
Vlucht niet voor de ander weg, help je naaste in zijn zorg of pech.
Als zijn hulpvraag je stil doet staan, help hem mee te gaan, mee te vliegen saam.
Kon er maar eens vrede zijn tussen mensen, ondanks al hun pijn.
Samenwerken aan deze droom, zonder haat of hoon, als Gods eigen zoon.

Overdenking
Meditatief instrumentaal moment door Joke (piano) en Wim (saxofoon)
‘Als de wind die waait met vlagen’
uit: Liedboek Zingen en bidden voor thuis en kerk, Lied 700

Gebeden, besloten met het ‘Onze Vader’
Slotlied:

‘Liefde is de bron’

Liefde is de bron waaruit het Licht het lijden overwon.
In verwarring, angst en dood is God jouw reisgenoot.
Zijn liefde is de bron.
Liefde is de bron, een stroom van licht, een gouden ochtendzon.
Ontvang de adem van Zijn mond, Hij is jouw diepste grond.
Zijn liefde is de bron.
Liefde is de bron, Hij laat nooit gaan wat ooit Zijn woord begon.
In Hem zijn wij bevrijd, Hij leeft in eeuwigheid.
Zijn liefde is de bron.
Liefde is de bron, waaruit de Zoon het lijden overwon.
In verwarring angst en dood is Hij jouw reisgenoot.
Zijn liefde is de bron.

Heenzending en zegen
Aansluitend:

‘Ubi caritas’ (lied 568)
‘Waar vriendschap en liefde is, daar is God’

Na de zegen, pianomuziek
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Deze zondag worden de bloemen met een hartelijke groet namens ons allen
bezorgd bij Walter Rijksen, Hendrikstraat 2.
Omzien naar elkaar
Voor zover bij het maken van deze zondagsbrief bij de kerkenraad bekend,
verblijft er niemand van onze gemeente in het ziekenhuis.

Bij de komende diensten
U kunt de kerkdienst om 10.00 uur beluisteren via www.kerkdienstgemist.nl.
Het Middaggebed komt te vervallen; wel is de kerk open op dinsdagmiddag
tussen 13.00 en 15.00 uur voor gebed of om een kaarsje te branden
Zondag 21 juni zal ouderling Elly Tollenaar voorgaan in de online dienst

Straks weer terug naar de kerk?
De verruiming van de maatregelen inzake het coronavirus betekent dat de
kerk voor een bepaald aantal leden (op dit moment maximaal 30) weer open mag.
De vraag aan een ieder is: “Als de kerk over een paar weken weer open
gaat, geeft u zich dan op om naar de diensten te komen?”
Laat uw antwoord weten aan de scriba Marinka Mahu, per telefoon of
per e-mail (scribaat@pknhoek.nl), of laat het weten aan één van de
kerkenraadsleden.
De organisten gaan al wel medewerking verlenen aan de erediensten en
ds. Saskia Ketelaar heeft ook het bezoekwerk weer voorzichtig opgepakt.
Natuurlijk kunt u ook iedere dinsdag tussen 13.00 en 15.00 uur in de kerk
terecht voor een gesprek, gebed of het branden van een kaarsje.
In de meeste gevallen is ds. Saskia Ketelaar dan aanwezig.
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Actie Vakantietas
Doet u ook mee?

Kinderen uit kwetsbare gezinnen in
Nederland, ook in Hoek, kunnen meestal
niet op vakantie. Wanneer in de
zomervakantie klasgenootjes uitvliegen
naar zonnige oorden, blijven zij achter.
Met de actie Vakantietas kunt u hen
verrassen met een rugzak vol verrassingen voor de zomervakantie.

Wat komt er in de tas?
(buiten)speelgoed, spelletjes, knutselspullen, bon
voor een ijsje, toegangskaartje speeltuin,
tijdschriften, enz.
Hoe kunt u meedoen?
Door een aangeleverde rugtas te vullen voor een gezin waarvan de
hobby’s van de kinderen bekend zijn. Zo wordt het echt een verrassing
‘op maat’.
Geef dit door aan de werkgr ZWO & Diaconaat, Cor-Elli (tel. 06-13291968) of Nelly (tel.
06-46135858) en u ontvangt de tas en een lijstje met ideeën

Meedoen kan ook door een financiële bijdrage te geven in een enveloppe (met
vermelding: Vakantietas) in de brievenbus van de kerk.
Of door geld te storten op rekeningnummer
NL68RBRB 0845159615 t.n.v. Diaconie PKN Hoek o.v.v. ‘Vakantietas’
Doet u ook mee?
Dan kunnen we heel veel kinderen blij maken!
In samenwerking met
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Mededelingen
Collecteren in tijden van corona,
In deze verwarrende tijden missen we elkaar. Gelukkig zijn er veel mogelijkheden om op
creatieve wijze toch naar elkaar om te zien en samen kerk te zijn. Ook de collecten horen
hierbij, barmhartigheid en solidariteit blijven Bijbelse kernbegrippen, ook in tijden van
corona, misschien dan zelfs nog meer! 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, 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.

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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2020 Opbrengst collectes en giften
mei
Datum

Locatie Doel

collectes in
coronatijd
t/m 31mei

Opbrengst Opbrengst
Bonnen
Contant

Opbrengst
Totaal

Giften

kerk
ZWO en
Diaconie

€

26,00 € 397,00

€ 423,00

€ 50,00 Kerk Dhr H.Siersema

€

26,00 € 398,00

€ 424,00

€
€
€
€
€

Totaal

€

52,00 € 795,00

€ 847,00

€ 147,00

10,00
10,00
10,00
10,00
57,00

Doel Via

Kerk
Kerk
Kerk
Kerk
Kerk

Mevr. C.Siersema
Mevr. R.van Hoorn
Mevr. C Mol
Mevr. A. Dieleman
Dhr W.de Putter

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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