
 

 

 

Nieuwsbrief zondag 7 februari 2021 
voorganger: drs. P. Roggeband uit Tholen 
ouderling van dienst: Peter Eversdijk 
lector: Jannie Witte 
organist: Joël Boone 
koster: Ab Lokerse 
beamer: Harmen Schot 
 
 
  

  

HARTELIJK WELKOM IN DEZE DIENST 
 
• Preludium 

Welkom. 
 (We gaan staan) 

• Zingen: Lied 209: 1 en  2 Heer Jezus, o Gij dageraad, 

• 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. 

• Gebed om ontferming, besloten met lied 299c Heer ontferm u  
 

DIENST VAN HET WOORD. 

• Gebed. 

• Lezing: Jesaja 48: 12, 13 en 16-21 (lector) 

• Zingen: Lied 827  Mensen wij zijn geroepen om te leven 

• Lezing: Matthëus 5: 17-20 



• Zingen: Lied 339a  U komt de lof toe, U het gezang 

• Overweging. 

• Orgelspel: 

• Zingen: Lied 992  Wat vraagt de Heer nog meer van ons 
 
DIENST VAN GAVEN EN GEBEDEN. 

• Dankgebed, voorbeden, Stil Gebed en Onze Vader. 

(We gaan staan) 

• Slotlied: Lied 422  Laat de woorden 

• 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: Bangladesh. Op 1 februari herdenken we hier in Zeeland zeker de watersnoodramp. Daarom 
collecteren we voor de inwoners van Bangladesh die elk jaar te maken hebben met overstromingen. Door de klimaatveranderingen zullen die helaas steeds vaker 
voorkomen. De overstromingen spoelen dan de oogst van de toch al zeer arme bevolking weg. Dit heeft directe gevolgen voor hun levensonderhoud. Kerk in Actie helpt 
de inwoners van Bangladesh na een ramp, maar ook hoe ze zich zo goed mogelijk op een overstroming kunnen voorbereiden. Dit kan bijvoorbeeld door gewassen te 
kiezen die beter bestand zijn tegen storm en regen. Zo verbouwt Khadiza kool, wortel en koolrabi. Elke dag komen er boeren uit de omgeving kijken om inspiratie op te 
doen en van haar successen te leren. Voor meer lezen zie: kerkinactie.nl/rampenbestrijdingbangladesh. 

 

• Postludium 

 
Komende zondag, 14 februari, is onze voorganger ds. 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) 
 
Mededeling van de kerkenraad. 
De kerkenraad heeft besloten de richtlijnen van het RIVM en de adviezen van de PKN en de Classis Delta op te volgen. Dat betekent dat de diensten alleen online zijn te 
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volgen met beeld en geluid. Dus geen gemeenteleden en geen zanggroep in de Geerteskerk, alleen de vaste staf nodig om de uitvoering van de onlinedienst mogelijk te 
maken. 
 
Mededeling van de technische staf. 
Afgelopen twee 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.  
 
App APPOSTEL 
De app KERKGELD opgevolgd door de app APPOSTEL. Mensen die inmiddels met deze app werken kunnen met de huidige inloggegevens verder werken in APPOSTEL. De nieuwe app is 
wederom gratis te downloaden in de appstore of Google Play. De app is zowel voor diaconie als kerkrentmeesters ingericht. Een extra service aan u om giften en collecten nog eenvoudiger 
te maken. Als u wilt, kunt u zelf een gift overmaken voor het betreffende doel aan ons. Het rekeningnummer van de diaconie NL38 INGB 0000 588 029 met vermelding waarvoor het is en 
mogelijk ook direct naar het doel waar de collecte voor bestemd is. 
 
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. 

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. 

 
Tekst van de week  
 
In de bloembol is de krokus 
In de pit de appelboom 
In de pop huist een belofte: 
Vlinders fladderen straks rond. 
In de koude van de winter 
Groeit de lente ondergronds, 
Nog verborgen tot het uitkomt, 
God ziet naar de schepping om. 
 
 Liedboek nr. 982, Natalie Allyn Wakeley Sleeth 
  



 
 
 


