Zondagsbrief
Zondag 21 juni 2020
Eerste zondag van de zomer
Kleur: Groen
Voorganger:
Ouderling van dienst:
Videowall:
Organist:

Ouderling Elly Tollenaar
Addie de Bree
Finie Herrebout
Connie van Hermon

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 dienst van deze morgen is voorbereid door onze eigen predikant,
ds. Saskia Ketelaar.

Deze zondag worden de bloemen met een hartelijke groet namens ons allen
bezorgd bij mevr. Dubbeldam, Rozenlaan 9.
Omzien naar elkaar
Voor zover bij het maken van deze zondagsbrief bij de kerkenraad bekend,
verblijft er niemand van onze gemeente in het ziekenhuis.
Dhr. Daan Haak is in het ziekenhuis opgenomen geweest, maar is inmiddels
weer terug thuis.
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Orde van dienst
Voor de dienst speelt Connie van Hermon. Welkom terug!
Thema: ‘Vogel in Gods Hand’
Woord van welkom door de ouderling van dienst
Openingslied: ‘Mijn God, Mijn Herder zorgt voor mij’
Lied 23c

Nederland Zingt

Bemoediging en groet
Inleidende woorden bij deze dienst
Kinderlied:

‘Kijk eens naar de vogels’

Elly & Rikkert

Kijk eens naar de vogels, in het bos of in de stad
ze zaaien niet, ze maaien niet, ze vinden altijd wat
Hun Vader zorgt voor hen, hun Vader zorgt voor hen
Hij houdt ze in Zijn hand, Hij houdt ze in Zijn Vaderhand
Kijk eens naar de bloemen, zo prachtig stuk voor stuk
ze spinnen niet, ze weven niet, ze maken zich niet druk
Hun Vader zorgt voor hen, hun Vader zorgt voor hen
Hij houdt ze in Zijn hand, Hij houdt ze in Zijn Vaderhand
Kijk eens in de spiegel, jij bent nog veel meer waard
dan vogeltjes en bloemetjes, 't is God die jou bewaart
Je Vader zorgt voor jou, je Vader zorgt voor jou
Hij houdt je in Zijn Hand, Hij houdt je in Zijn Vaderhand

Gebed
Nieuwtestamentische lezing:
Lied:

‘Geen zorgen’

Matteüs 8: 24 – 29 en 10: 29 – 33

Sela

Iedereen die op God vertrouwt,
weet: Hij zal voor ons zorgen.
God voorziet elke dag opnieuw,
houdt ons in zijn trouw geborgen.
Dus blijf niet bezig met wat je niet krijgt,
maar zoek naar God, zoek naar zijn koninkrijk.
Vrede van de hoogste God
beschermt je hart en jouw gedachten.
Ook al kom je rust tekort,
zijn shalom zal steeds voldoende zijn.
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Als Hij zelfs aan de bloemen denkt,
zou Hij jou dan ooit vergeten?
Niemand voegt door bezorgd te zijn,
ooit een dag toe aan zijn leven.
Dus blijf niet bezig met wat je niet krijgt,
maar zoek naar God, zoek naar zijn koninkrijk.
Vrede van de hoogste God
beschermt je hart en jouw gedachten.
Ook al kom je rust tekort,
zijn shalom zal steeds voldoende zijn.

Overdenking
Meditatief instrumentaal moment door Connie op orgel
Moment van gedachtenis
met aansluitend neerleggen van het steentje op de gedenkboom
Gebeden
Slotlied:

‘Soms groet een licht van vreugd’
Lied 910

Heenzending en zegen
Aansluitend:

Her. Evang'koor, Bennekom
Chr. Geref. Zangvereniging, Hardewijk
Chr. Geref. Zangvereniging, Nunspeet
van de CD: Zijn Lof Krijgt Stem in Mij

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

Na de zegen, orgelmuziek
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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

Na alle intensieve afgelopen weken is het fijn om ook weer gastvoorgangers
te kunnen ontvangen, volgende week zondag zal dat de eerste keer zijn.
Zondag 28 juni zal ds. Pieter Overduin voorgaan in de online dienst
Zondag 5 juli hopen we weer in de kerk samen te kunnen komen.
Verdere informatie hierover volgt zo snel mogelijk.
Via de website, de Zondagsbrief en FB
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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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Komende weken
Maandag 22 juni:

Kerkenraadsvergadering, aanvang 19.30 uur
op veilige afstand, in de ontmoetingsruimte

Woensdag 8 juli:

feestelijke afsluiting Kliederkerk
natuurlijk met in acht neming van de RIVM regels
uitnodiging komt eraan!

Actie Vakantietas

Week 28 en 29:

In samenwerking met
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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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