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Zondagsbrief 

Zondag 27 september 2020 
 

2e Zondag van de herfst 
Kleur: Groen 

 
Voorganger:   ds. Wim Jansen, Veere  
Ouderling van dienst:  Ko Dieleman 
Organist:    Akko de Feijter 
Koster:    Leen Dieleman 
Videowall:    Nelly Mol   

 
U kunt de kerkdienst om 10.00 uur beluisteren via www.kerkdienstgemist.nl.   
Ook later is deze dienst nog te beluisteren.  
 
Deze zondag worden de bloemen met een hartelijke groet namens ons allen 
bezorgd bij Aaltje Koster, Burg. H. Wolferthof 1. 

 
Omzien naar elkaar 
Voor zover bij het maken van deze zondagsbrief bij de kerkenraad bekend, 
is mevr. Verhelst-Verpoorte, Boterbloemwei 12, helaas gevallen en daardoor 
opnieuw opgenomen in het ziekenhuis in Terneuzen. 
 

We leven mee met allen die ziek zijn thuis, in het hospice of elders. 
 

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 
 
 

Komende week 
Open kerk en Middaggebed  

De kerk is zoals 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! 

http://www.kerkdienstgemist.nl/
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Orde van dienst 
 

Thema: ‘Het witte licht in een zwarte schuur’ 
 

Orgelspel 
 
Woord van welkom door de ouderling van dienst  
 
Aansteken van de kaars voor de Kinderkring  
 
Openingslied: ‘Zo vriendelijk en veilig als het licht’      (zo mogelijk staande) 
  Vriendelijk licht  Lied 221, 1 en 3 

door Gerrit Bril 

 
Bemoediging en Groet        (hierna gaan allen terug zitten) 

 
Inleidende woorden bij deze dienst - een oud sprookje 
 
Kinderlied: ‘Als je geen liefde hebt voor elkaar’ 
   door J. Asimat 
    

Als je geen liefde hebt voor elkaar, vallen de dromen in duigen 
Dromen van vrede worden niet waar, kwaad is niet om te buigen. 
 
Als je geen liefde hebt voor elkaar, leef je buiten Gods gloria  (2x 
 
Als je geen antwoord geeft op verdriet zullen de tranen niet drogen 
Als je het leed in het wereld niet ziet worden Gods woorden verbogen 
 
Als je geen liefde hebt voor elkaar leef je buiten Gods gloria (2x 
 
Als geen oog hebt voor het gemis, als je geen brood weet te delen 
Denk dan Jezus die brood en die vis, uit liefde deelde met velen 
 
Als je geen liefde hebt voor elkaar leef je buiten Gods gloria (2x 
 
Als je geen liefde hebt voor elkaar, is er geen hoop meer op zegen 
Kinderen maak de liefde toch waar, schrijf het op alle wegen 
 
Als je geen liefde hebt voor elkaar, leeft je buiten Gods gloria  (2x 

  

De kinderen gaan met het licht van de Paaskaars naar de kinderkring  
o.l.v. Anica Mol 

 
Gebed 
 

Bijbellezingen: Psalm 73: 26 
   2 Korintiërs 4: 6 – 9, 16b (Naardense Bijbel) 
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Niet Bijbelse lezingen (filosofie)  Spinoza, Stelling V, 23 uit de Ethica  
      (literatuur) Oek de Jong, Zwarte schuur 
  
Lied:   ‘Mon âme se repose’ Mostar Taizé  naar Psalm 62 

  Vertaling: ‘Mijn ziel is in vrede in God alleen, van God alleen komt mijn heil’ 
 

Overdenking 
  

Meditatief orgelspel 
 

 
 
Gebeden met gezamenlijk ‘Onze Vader’ 
 

Slotlied: samenzang met orgel: ‘Licht dat ons aanstoot in de morgen’  

Lied 601: 1 en 3       (zo mogelijk staande) 
 

Uitzending en zegen             
  Aansluitend: gezongen ‘Amen’ 
 

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 voor koffie, thee of fris  
zittend aan de tafels in de ontmoetingsruimte 
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Collecteren in tijden van corona, 
Het is weer mogelijk om uw gaven in de kerk te geven. 
 
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.  
 
 
 
 
 
 
Bij de komende dienst 
Zondag 4 oktober, Israëlzondag hoopt om 10.00 uur onze eigen predikant, 
ds. Saskia Ketelaar voor te gaan. 
Een feestelijke dienst, want vier ambtsdragers worden herbevestigd: diaken 
Karina Wolfert, ouderlingen Ada Dieleman en Daniëlle Rijksen en ouderling-
kerkrentmeester Ko Dieleman. 
We zijn dankbaar dat zij hun ambt voor een nieuwe termijn willen aanvaarden. 
Aan ons als gemeenteleden de taak om hen hierin te ondersteunen en hen op 
te dragen in ons gebed. 
 
Vanaf deze zondag is er ook weer een lector in ons midden en is er op deze 
eerste zondag van de maand in het bijzonder aandacht voor de tieners.  
Na de dienst praten zij nog even na.  
 

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 
 
 
 

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/

