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HARTELIJK WELKOM IN DEZE DIENST 
 

• Welkom. 

• Preludium 

• Zingen: lied 287 : 1, en 2 Rond het licht dat leven doet (orgel en gesproken)  

• Drempelgebed. 
(We gaan staan) 

• Bemoediging en Groet:  
voorganger:  
Onze hulp is in de Naam van de Heer, 

 die hemel en aarde gemaakt heeft, 
 die trouw houdt tot in eeuwigheid 
 en niet loslaat wat Zijn hand begon. 
               Genade zij u en vrede van God onze Vader en van Jezus Christus, onze  
               Heer. 
 Amen. 

(We gaan zitten) 

• Orgelspel: Lied 287: 5  

• Inleidend woord voor de kinderen 

• Gebed om ontferming, besloten met  
Kom met licht van uw ontferming ( digitaal) 
Kom met het licht van uw ontferming 
Kom met het licht van uw  vertrouwen 
Kom met het licht van uw hoop 
Kom met het licht van uw liefde 



Ontferm u Heer, ontferm u over ons. 
 

• Zingen: Lied 306  Ere wie ere toekomt (orgel en gesproken) 

 
DIENST VAN HET WOORD. 

• Gebed. 

• Lezing: 2 Koningen 5: 1-15 

• Zingen: Lied 350 : 1, 3 en 6  Het water van de grote vloed ( digitaal)  

• Lezing: Marcus 1: 40-45 

• Zingen: Lied 534 :  1. 3 en 4   Hij die de blinden weer liet zien (digitaal) 

• Overweging. 

• Orgelspel: 

• Zingen: Lied 657 : 1, 3 en 4 Zolang wij ademhalen (digitaal) 
 
DIENST VAN GAVEN EN GEBEDEN. 

• Dankgebed, voorbeden, Stil Gebed en Onze Vader. 

• Slotlied: lied 423 : 1 en 2  Nu wij uiteengaan vragen wij God (orgel en gesproken)  
(We gaan staan) 

• Zegen  

 
• De collecte bij de uitgang is bestemd voor diaconie en kerkvoogdij. . De kerkrentmeesters hebben een app die u kunt gebruiken om giften te doen. De app is ook te 

gebruiken voor giften aan de diaconie. De diaconiecollecte is bestemd voor:  Ethiopië. Noodhulp en rampenpreventie. Dit land wordt geregeld getroffen door extreme 
droogte en soms juist door overstromingen. Oogsten mislukken dan, vee sterft en waterbronnen drogen op. Samen met de kerk van Ethiopië helpt Kerk in Actie de 
meest kwetsbare inwoners met noodhulp. Maar nóg beter is het als noodhulp kan worden voorkomen. Daarom krijgen boeren landbouwtraining en leren ze welke 
gewassen beter bestand zijn tegen droogte. Vrouwen leren op andere manieren geld te verdienen, zodat ze hun gezinnen kunnen blijven voeden als de oogst tegenvalt. 
Bijvoorbeeld door samen met anderen een klein restaurantje te beginnen. Maar i.v.m. de coronamaatregelen zullen deze mooie initiatieven nu helaas stilliggen! 

 
Komende zondag, 21 februari, is onze voorganger ds. R. Brand uit Goes, eerste zondag van de 40 dagentijd. 
 
Agenda 
Dinsd.     16 feb. Vergadering Diaconie. 
Woensd.17 feb. Keek op de preek. Informatie, zie verder in de Nieuwsbrief. 



 
Keek op de preek 
Op woensdag 17 februari om 10.00 uur is de eerste “keek op de preek’, een online nabespreking van de dienst van zondag 14 februari. Wilt u meedoen, dan kunt u zich 
opgeven bij ds. Janneke Herweijer (j.herweijer@xs4all.nl of 06-47410756). U krijgt dan gegevens om deel te nemen en een link toegestuurd. 
Met vriendelijke groet, Janneke Herweijer 
 

Tekst van de week 
Zoals het licht 
ons elke morgen 
nieuw verschijnt, 
ons wekt en koestert 
met zijn stralen,- 
wek Gij God, 
zo ook mij! 
…. 
Schep doorgang aan wat zorgen baart, 
Wat angst aanjaagt, 
En zet mij recht weer op mijn voeten: 
Niet moedeloos, niet hopeloos verlamd, 
Maar opgericht 
Met opgeheven hoofd…. 
 
Sytze de Vries 

 

 
 
Pastoraal spreekuur 
Door de nieuwe beperkende maatregelen is het steeds opnieuw zoeken naar wat er wel mogelijk is. Elkaar ontmoeten is op dit moment niet mogelijk, maar telefonisch 
contact kan wel. Op dinsdag t/m vrijdag ben ik telefonisch bereikbaar van 10-11 voor een pastoraal spreekuur.  Als er iets is wat u wilt doorgeven, wilt vragen kunt u me 
bereiken, of ook voor zomaar een gesprekje. Vaak kan een enkel – soms kort- gesprek de dag anders kleuren. Aarzelt u niet om te contact op te nemen (06-474710756). 
Met hartelijke groet, Janneke Herweijer. 

Meditatieve wandeling 
Voor wie houdt van wandelen, stilte en in de natuur tot rust en bezinning komt, is er op zaterdagmorgen 13 maart een meditatieve wandeling in de mooie omgeving van 
Kloetinge. Al lopend, terwijl je de ene voet voor de andere zet, komen vaak ook je gedachten tot rust. Dan kom je bij wat er- diep van binnen- in jezelf omgaat.  Een deel van 
de wandeling zal in stilte plaatsvinden. Een deel van de wandeling zullen we – twee aan twee in gesprek zijn, net als destijds de Emmaüsgangers. De wandeling begint om 
10.00 uur bij het Geerteshuis en is Coronaproof georganiseerd. Na afloop eten we bij het Geerteshuis een kop “snert-to- go”. Graag vooraf aanmelden vóór 6 maart bij ds. 
Janneke Herweijer (email: j.herweijer@xs4all.nl, tel: 06-47410756) 
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Actie kerkbalans 2021 
De actie kerkbalans 2021 heeft nu een bedrag van € 68.000 aan toezeggingen. Wij missen nog 1 straat, dus wij hopen op een nog hoger bedrag. Iedereen heel hartelijk dank 
voor alle toezeggingen. Het is ook mooi dat het percentage antwoorden op het totaal aantal adressen heel hoog is.  
Hartelijke groet Niek Walhout  

Mededeling van de technische staf. 
Afgelopen zondagen ging er tijdens de diensten iets mis met het online volgen van de erediensten met beeld. De mogelijkheid om de dienst alleen met geluid te volgen 
bleef wel intact. Op een later tijdstip kunt u de dienst ook in beeld weer ontvangen via kerkomroep.nl. Dit kan vanaf ongeveer drie uur na het einde van de daadwerkelijke 
dienst. 
 

 
 
 
 


