Zondagsbrief
Zondag 28 juni 2020
Tweede zondag van de zomer
Kleur: Groen
Voorganger:
Ouderling van dienst:
Videowall:
Orgel en piano:

ds. Pieter Overduin, Hulst
Ada Dieleman
Finie Herrebout
ds. Pieter Overduin

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.

Deze zondag worden de bloemen met een hartelijke groet namens ons allen
bezorgd bij dhr. Daan Haak, Langestraat.
Omzien naar elkaar
Voor zover bij het maken van deze zondagsbrief bij de kerkenraad bekend,
verblijft er niemand van onze gemeente in het ziekenhuis.
Corry Siersema is opgenomen geweest, maar is inmiddels weer terug thuis.
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
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Orde van dienst
Voor de dienst speelt onze voorganger, ds. Pieter Overduin
Woord van welkom door de ouderling van dienst
Intochtspsalm: Psalm 67
Interkerkelijk Koor Zevenaal Hardenberg o.l.v. Riekus Hamberg

Stil gebed – Bemoediging – Groet
Drempelgebed
Pianospel

door voorganger

Smeekgebed
‘Alle eer en alle glorie’

Glorialied

Lied 305

Cantate Deo Ouderkerk aan de Amstel en
Koperblaaskwintet Leger des Heils o.l.v. Willem Vogel

Gebed om verlichting met de Heilige Geest
‘De herder heeft zich niet vergist’

Kinderlied

Lied 184

Zangklassen Toonkunst Gorcum en leerlingen van
de Chr. Kweekschool De Klokkenberg Nijmegen
o.l.v. Wim ter Burg

De Schrift gelezen, gezongen en overdacht
Lezing uit het Evangelie naar Lucas, Lucas 15: 1 – 10
Lied:

‘O Heer, verberg u niet voor mij’
Lied 944

Zeeuws Vocaal Ensemble o.l.v. Kees van Eersel

Verkondiging
We beluisteren een lied uit een cantate van Lucas, The Healer
componist sir Karl Jenkins, het werk The Shepherd
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Gebeden gebed en voorbeden, na stil gebed het ‘Onze Vader’
Slotlied:

Pinksterlied: ‘Wat altijd is geweest’
Francis van Broekhuizen

Wat altijd is geweest, het waaien van de geest gebeurt aan ons vandaag.
Dat vuur van het begin wij ademen het in,
Gods woord dat antwoord vraagt.
Die in de stilte sprak, het noodlot onderbrak en baande nieuwe wegen
Hij is nog niet verstomd, hij zoekt naar ons
Hij komt in mens na mens ons tegen
Het meeste gaat voorbij, maar meer en meer wordt Hij de toekomst die ons wacht
Bij hem is geen verraad, Hijzelf heeft ons gemaakt
Hij peilt en proeft ons hart.
Wij leven zijn bestaan, zijn ongekende Naam aanschouwen wij van verre,
Zijn zwijgen is van goud, Zijn woord is ons behoud,
in leven en in sterven
Als alles is volbracht zal Hij voor ons een stad van brood en spelen zijn
De stok die ons regeert, de dood zal zijn gekeerd, wij zullen mensen zijn
Hij geeft een nieuw gezicht aan duisternis en licht, aan alles wat wij weten
Hij maakt zijn woorden waar, wij spreken met elkaar een taal van hoop en vrede

Heenzending en zegen
Aansluitend:

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

Na de zegen, orgelmuziek
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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 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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Bij de komende diensten
U kunt de kerkdienst om 10.00 uur beluisteren via www.kerkdienstgemist.nl.
Zondag 5 juli:
Beste gemeenteleden,
Op zondag a.s. is het dan zover; we mogen weer samen komen in de kerk.
Tijdens deze, toch wel bijzondere zondag zal onze eigen predikant,
ds. Saskia Ketelaar onze voorganger zijn!
We kijken hier heel erg naar uit, hopelijk u ook!
Er zijn al heel wat stappen gezet om tot deze grote stap te komen. Zo moest er
een gebruiksplan worden opgesteld met alle richtlijnen voor het houden van
een eredienst. Een verkorte versie (protocol) vind u op de zondagsbrief.
De uitgebreide versie is te vinden op de website en ligt geprint in de kerk.
Komende week wordt de kerkzaal ingericht, zodat we 1,5 meter afstand tot
elkaar kunnen bewaren.
U hoeft zich niet aan te melden als u de diensten wilt bezoeken, want wij
hebben al voor u gereserveerd. Bij binnenkomst in de kerk ligt er een lijst
waarop uw naam wordt afgevinkt. Zo weten we wie er per zondag in de kerk is
geweest; dit is nodig bij eventueel contactonderzoek.
Dat er al gereserveerd is, betekent niet dat u ‘verplicht’ bent om te komen,
het is geheel vrijblijvend.
U hoeft zich dus ook niet af te melden als u (nog) niet komt.
Heeft u nog vragen, dan kunt u altijd contact opnemen met de predikant of
één van de kerkenraadsleden.
Natuurlijk is er ook weer Kinderkring.
Hopelijk tot ziens op 5 juli!
Namens de kerkenraad,
Marinka Mahu-Maas

Zondag 12 juli:
Ds. Arie van der Maas hoopt deze zondag onze voorganger te zijn.
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.
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Komende weken

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

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

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.
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Protocol
erediensten vanaf juli 2020
Voor uw en onze veiligheid heeft de kerkenraad van de Protestantse gemeente te Hoek een
gebruiksplan opgesteld voor het houden van erediensten vanaf juli 2020. Dit gebruiksplan is te
vinden op de website, ligt in geprinte versie in het kerkgebouw en kan worden opgevraagd bij de
scriba. Alle bezoekers van het kerkgebouw dienen zich hieraan te houden.
Binnenkomst kerkgebouw
U wordt welkom geheten door een coördinator, die u vraagt naar uw gezondheid. Heeft u
coronagerelateerde klachten, dan mag u de dienst niet bezoeken. Vervolgens wordt uw naam
genoteerd . Zo is per zondag bekend wie er in de kerkdienst is geweest. Dit i.v.m. een mogelijk
contactonderzoek als 1 van de bezoekers ziek wordt. Deze gegevens worden zorgvuldig bewaard
door de scriba. Uw handen worden ontsmet en dan zal een coördinator u daarna naar de
garderobe en uw zitplaats brengen.
Eredienst
De kerkenraad heeft de ruimte veilig ingericht. Iedere bezoeker zit op 1,5 meter afstand van
elkaar; huisgenoten mogen bij elkaar zitten. Een coördinator zal aangeven hoe u moet lopen en
waar u kunt zitten.
Meezingen is niet toegestaan!
De verkorte liturgie –zoals steeds is gevolgd bij de online erediensten- wordt voorlopig voortgezet.
Er wordt niet gecollecteerd met doorgeef-collectezakken, maar bij de uitgang vind u een
collectebus. Overmaken of contant in de brievenbus blijft ook mogelijk.
Einde eredienst
Aan het einde van de eredienst geeft de ouderling van dienst instructies over het verlaten van de
kerkzaal. Vervolgens zullen de coördinatoren aangeven wie de kerkzaal mag verlaten en via welke
route.
Bezoekers aan erediensten beperken het gebruik van de toiletten zoveel mogelijk. In de
toiletten zijn papieren handdoekjes, ontsmettingsmiddel en -tissues aanwezig

Kerkenraad Protestantse gemeente te Hoek
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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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