
Eredienst en liturgie. 

Wekelijks wordt er op zondagmorgen in de Geerteskerk in Kloetinge diensten gehouden. De 

zondagse eredienst is de plek waar de gemeente elkaar ontmoet rondom het Woord. In de 

PKN gemeente van Kloetinge hecht men aan een gedegen Bijbeluitleg, verantwoorde 

liedkeuze en afwisseling in de liturgie. Aan de diensten werken -naast de predikant en 

organist- een lector mee, een lid van het beam team, een koster, ouderling en diaken.   

In de Stille week, op de laatste zondag van het kerkelijk jaar en op hoogtijdagen als Pasen en 

Kerst werkt de cantorij mee aan de dienst en aan sommige Avondmaalsdiensten. De liederen 

voor deze diensten worden in overleg gekozen. Incidenteel werken andere musici of een 

koor mee aan de dienst. In de diensten is een vast kindermoment, waarin aandacht is voor 

de aanwezige kinderen. In een aantal diensten gaat de eigen predikant voor, en de andere 

diensten worden ingevuld door gastvoorgangers. De preekvoorziener benadert de 

gastvoorgangers. Bij de invulling van het rooster worden ook voorgangers benaderd die een 

andere invulling geven aan de dienst (verhalenverteller etc.). Daarnaast worden er ook twee 

keer per jaar “diensten voor jong en oud” gehouden, en is er ieder jaar een startdienst en 

een slotdienst, die in samenwerking met gemeenteleden worden voorbereid.  

In de liturgie wordt gewerkt met gezongen responsies, en het leesrooster van De Eerste Dag 

wordt gevolgd. Gastvoorgangers zijn vrij om hiervan af te wijken. In de dienst wordt vnl. 

gezongen uit het Liedboek der Kerken. Ongeveer 5 keer per jaar wordt het Avondmaal 

gevierd. Op verzoek van doopouders kan er een doopdienst worden af gesproken.  

De werkgroep Taizé-vieringen organiseert twee keer per jaar een Taizé- viering. De 

belangstelling hiervoor is groot. 

 Door de Coronamaatregelen zijn de diensten momenteel volledig online. Als de 

maatregelen weer versoepeld worden in de toekomst zal het terugschakelen naar normaal 

waarschijnlijk stapsgewijs plaatsvinden. 

Uitvaartdiensten in de Geerteskerk kunnen worden geleid door de eigen predikant of 

gastvoorganger. In beide gevallen is er een ouderling als vertegenwoordiger vanuit de 

kerkenraad aanwezig. 

Speerpunten van beleid:  

• Organiseren van diensten voor jong en oud en een dienst voor iedereen 

• Beamergebruik tijdens dienst optimaliseren (bijv. afbeeldingen tijdens preek) 


