
 

 

Nieuwsbrief zondag 28 februari 2020 
2e zondag in de veertigdagentijd 
voorganger: ds. Janneke Herweijer 
ouderling van dienst: Elske Robbeson 
lector: Reanne Vlaming 
organist: Niels Eversdijk 
koster: Jaap Huissen 
beamer: Niek Walhout 
 
 
  

  
HARTELIJK WELKOM IN DEZE DIENST 
 

• Preludium: Gij zijt in glans verschenen van Jan Jansen 
Welkom. 
 (We gaan staan) 

• Zingen: Lied 275: 1, 3 en 4  Heer onze Heer, hoe zijt Gij aanwezig (1 en 3 orgel, 2 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) 

• Zingen: Psalm 16  Bewaar mij, want ik schuil bij U, o God (Psalmen van nu digitaal) 

• Inleidend woord voor de kinderen. 

• Kinderlied: Onder boven voor en achter (digitaal) 

• Uitleg bij de liturgische schikking. 
Thema: Ik ben er voor jou; zeven keer barmhartigheid. 
(2) De dorstigen laven. 

• Gebed om ontferming, besloten kyrielied (digitaal 
 

DIENST VAN HET WOORD. 

• Gebed. 

• Lezing: 1 Koningen 19: 9-18 (lector) 



• Zingen: Lied 892  Niet in ‘t geweldige geluid (digitaal) 

• Lezing: Marcus 9: 2-10 (lector) 

• Zingen: Lied 543: 1, 2 en 3  Gij zijt in gland verschenen (1 en 3 orgel, 
 2 gesproken) 

• Overweging. 

• Orgelspel: O wir armen Sünder – Ernst Pepping 
 
DIENST VAN GAVEN EN GEBEDEN. 

• Dankgebed, voorbeden, Stil Gebed en Onze Vader. 

(We gaan staan) 

• Slotlied: Lied 418: 1, 2 en 2  God schenk ons de kracht dicht bij u te blijven  

• (1 en 3 orgel, 2 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: 40 dagentijd collecte: Voor iedereen een kerk. In Nederland gaan er steeds minder mensen 
naar de kerk. Maar dat betekent niet dat er geen behoefte is aan zingeving. Kerken spelen hierop in met alternatieve vormen van kerk zijn. Hier delen ze het evangelie 
op een manier die aansluit bij waar mensen naar opzoek zijn. De Protestantse Kerk in Nederland ondersteunt deze pioniers plekken. (Onze eigen gemeente is 
tegenwoordig ook zo’n pioniersplek met de naam ‘Hart en Ziel’). Pioniersplekken staan altijd in verbinding met een bestaande gemeente, want oude en nieuwe kerken 
hebben elkaar nodig. Sinds 2008 zijn er zo’n 160 pioniersplekken ontstaan 
 

• Postludium: Fantasia – Bwv 562 – J.S. Bach 
 
 

Komende zondag, 7 maart 3e zondag 40 dagentijd, is onze voorganger ds. Janneke Herweijer. 
 
Agenda 
Dinsd. 2 mrt, 19.30 uur: Onlinevergadering Kerkenraad. 
 
 



Tekst van de week 
God, geef me 
kalmte om te aanvaarden 
wat ik niet kan veranderen; 
moed om te veranderen 
wat ik kan veranderen; 
wijsheid om tussen deze twee 
onderscheid te maken. 
  
Toegeschreven 
aan Reunhold Niebuhr 
 

 

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 
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. 
 
Keek op de preek 
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) 
 
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 
 

Liturgisch bloemschikken:  
Vandaag, op de tweede zondag van de 40-dagentijd, is het thema van de schikking die we zien: “De dorstigen laven” Een ander te drinken geven, letterlijk ‘water’ of van ‘het levende 
water’. De glazen zijn deze week gevuld met water waarin de bloemen van de hyacint drijven. De blauwe kleur van de hyacint verwijst naar het spirituele, de verbinding tussen hemel en 
aarde. We zien opnieuw het hart van klimop, teken van trouw, onsterfelijkheid en altijd groen. Het klimt naar het licht en hecht zich. Verder een geregen ketting van hyacinten nagels, die 
het hart kleur geeft 
Water lijkt zo gewoon. Het is overal. We bestaan zelf voor meer dan de helft uit water. Maar juist dit hele gewone is essentieel. Zou het ontbreken, dan zouden we letterlijk verschrompelen. 
Ook Gods 
Geest is overal, net als water. Hij is aanwezig tot in ons eigen lijf. Zonder Zijn aanwezigheid, blijft er 
weinig van ons over. Laten we zorgvuldig omgaan met water en het niet zien als iets vanzelfsprekends. Laten we er zorg voor dragen dat het beschikbaar is voor iedereen, overal ter wereld. 
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