
 

 

Nieuwsbrief zondag 21 februari 2021 
Eerste zondag Veertigdagentijd 
voorganger: ds. R. Brand uit Goes 
ouderling van dienst: Lies Walhout 
lector: Wilke Fondse 
organist: Mariëtte Everse 
koster: Jan Kees Nieuwdorp 
beamer: Harmen Schot 
 
 
  

  

HARTELIJK WELKOM IN DEZE DIENST 
 
• Preludium: Ein feste Burg ist unser Gott (J.N. Hanff) 

Welkom. 
 (We gaan staan) 

• Zingen: Psalm 91: 1 en 2  Heil hem wien God een plaats bereidt (orgel en gesproken) 

• Drempelgebed. 

• 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) 

• Inleidend woord voor de kinderen. 

• Uitleg bij de liturgische schikking 
Thema: ‘Ik ben er voor jou; zeven keer barmhartigheid’ 
(1) Zieken bezoeken 

• Gebed om ontferming. 

• Zingen: Veertig dagen nog tot Pasen (orgel en gesproken) 
 



 
DIENST VAN HET WOORD. 

• Gebed. 

• Lezing: Genesis 8: 8-17 (lector) 

• Zingen: Psalm 24: 1 en 4  De aarde en haar volheid zijn (digitaal) 

• Lezing: Marcus 1: 12-15 

• Zingen: Lied 538: 1  Een mens te zijn op aarde (digitaal) 

• Overweging. 

• Orgelspel: verwerking van lied 538 

• Zingen: De Geest heeft hem ertoe gebracht (orgel en gesproken) 

 

In memoriam 

Mevr. R. Bouma, Abbekindershof, kamer 110 in de leeftijd van 93 jaar. 

• Orgelspel ter nagedachtenis 
 
DIENST VAN GAVEN EN GEBEDEN. 

• Dankgebed, voorbeden, Stil Gebed en Onze Vader. 

(We gaan staan) 

• Slotlied: Lied 835: 1, 2 en 4  Jezus ga ons voor (orgel en gesproken) 

• 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: Start 40 dagentijd: Moldavië. Hulp aan kwetsbare mensen. Door de economische situatie in 
Moldavië zien veel mensen geen andere mogelijkheid dan een baan te zoeken in het buitenland. Dit heeft desastreuze gevolgen voor de samenleving: in sommige 
dorpen wonen alleen nog maar ouderen en jongeren. Kerk in Actie ondersteunt kerken die hen stimuleren om voor elkaar te zorgen. Jongeren helpen eenzame en zieke 
ouderen. Andersom bieden ouderen de jongeren, die opgroeien zonder ouders, een plek waar ze met hun verhaal terecht kunnen. 

 

• Postludium: Trio (A. Serge) 
 

Komende zondag, 28 februari, 2e zondag 40 dagentijd, is onze voorganger ds. Janneke Herweijer. 
 



Tekst van de week 
Dat heb je soms 
Je weet je geen raad. 
Je weet niet hoe of wat 
Hoe het nu met je gaat. 
Je hebt het helemaal gehad. 
En juist dan onverwacht 
Wat je niet had gedacht 
Vind jij de weg terug, 
Zijn hand is een steun in de rug. 
Karel Eykman. 

 

 
Agenda. 
Dinsd. 23 feb. Vergadering Kerkrentmeesters. 

Zondag 7 maart 2021. 
In deze dienst zullen de volgende ambtsdragers uit hun ambt worden ontheven. Jaap Hulstein uit het ambt van diaken, Ronald Koole uit het ambt van jeugdouderling en Elske Robbeson- 
Buisrogge uit het ambt van ouderling-kerkrentmeester. Elske Robbeson zal worden bevestigd als jeugdouderling en Piet van Nieuwenhuize zal de gelofte van geheimhouding afleggen als 
kerkrentmeester. 

Keek op de preek 
Afgelopen woensdag hebben een paar gemeenteleden samen met de predikant de dienst van 14 februari na besproken via ZOOM. De deelnemers hebben dit als positief ervaren en vonden 
het voor herhaling vatbaar. Op woensdag 24 maart is de volgende ‘keek op de preek’ gepland om 10.00 uur via ZOOM. Ook als u overdag niet kunt, kunt u zich toch aanmelden en 
verschuiven we de sessie naar een avond. Aanmelden bij ds. Janneke Herweijer (06-47410756 of j.herweijer@xs4all.nl) 

 
Actie kerkbalans 2021De laatste toezeggingen zijn verwerkt en de teller staat nu op € 73000,-. 
Met vriendelijke groeten, Niek Walhout 
 
Het thema van de schikkingen voor de deze Veertigdagentijd is: 
“Ik ben er voor jou; zeven keer barmhartigheid” 
In de traditie van de kerk zijn de zes - later zeven -daden die Jezus noemt gaandeweg de zeven werken van barmhartigheid gaan heten. Een titel die je kunt lezen als een samenvatting en die 
duidelijk maakt: bij alle werken is het barmhartigheid waar het ten diepste om draait. Wil je je hart openstellen voor de ander, wil je er daadwerkelijk zijn als die ander een beroep op jou 
doet met zijn honger, dorst of ziekte? Wees barmhartig.  
In deze 40-dagentijd zal iedere zondag een liturgische schikking te zien zijn die past bij één van de werken van barmhartigheid. 
De basisschikking bestaat uit verschillende onderdelen die gezamenlijk een open hart vormen. Het woord ‘hart’ is terug te vinden in barmhartigheid. Het hart dat open staat voor een ander, 
het hart dat de ander ziet, medelijden heeft en zich over de ander ontfermt. ‘Open’ omdat het gaat om de ander, open in de zin van benaderbaar. 
Vandaag, op de eerste zondag van de 40-dagentijd, is het thema van de schikking die we zien: “De zieken bezoeken” 
Opzoeken wie ziek is. Elkaar niet vergeten in moeilijke tijden. Er zijn voor elkaar. In de vaasjes staan blauwe druifjes. Tussen de glazen staan boomstammetjes. De vorm van het open hart 
wordt geaccentueerd door een slinger van gedroogde lavendelbloemetjes, geurig symbool voor goede zorg. 
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Als iemand ziek is, dan wensen we hem of haar een spoedig herstel. Dat doen we liever dan iemand echt te zien in zijn kwetsbaarheid en moeite. Maar iemand gezelschap houden die ziek is, 
hoe confronterend ook, biedt ons de kans samen te beseffen dat we allemaal kwetsbare mensen zijn, of we nou ziek zijn of gezond. Het maakt niet uit wie er 
aan de beurt is om sterk te zijn: we zijn allemaal kwetsbare mensen in God hand. Laten we elkaar, ook in de pandemie die ons in zijn greep houdt, nabij blijven. 
 
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 (06-47410756). 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. 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) 

 

 

mailto:j.herweijer@xs4all.nl

