
 
 

 

Nieuwsbrief zondag 14 maart 2021, 4e zondag 
veertigdagentijd 
voorganger: ds. R. Kamermans uit Goes 
ouderling van dienst: Peter Eversdijk 
lector: Peter Eversdijk 
organist: René Nijsse  
koster: Cor Dekker 
beamer: Ronald Koole 
 
 
  

  

HARTELIJK WELKOM IN DEZE DIENST 
 
• Preludium:  

Welkom. 
 (We gaan staan) 

• Zingen: Psalm 146: 1, 4 en 5  Zing, mijn ziel, voor God uw Here 

• Drempelgebed in stilte 

• 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. 

• Zingen: Projectlied 1, 2 en 3   Levensweg (digitaal) 

• Gebed om ontferming. 

• Zingen: Lied 558: 1, 4, 9 en 10  Jezus om uw lijden groot (orgel en gesproken) 
 

DIENST VAN HET WOORD. 

• Gebed. 



• Zingen: Lied 390: 1, 2, 3, 4 en 5  Het brood in de aarde gevonden (orgel en gesproken) 

• Lezing: Johannes 6: 1-15 (lector) 

• Zingen: Lied 653: 1, 2 en 7  U kennen, uit en tot U leven 

• Preek over Johannes 6: 1-15. 

• Orgelspel: 
 
DIENST VAN GAVEN EN GEBEDEN. 
De diaconiecollecte is bestemd voor: Ondersteuning diaconaat in arme regio’s Binnenlands diaconaat is ook nodig.  Armoede in Nederland is een groeiend probleem. In 
regio’s als Oost-Groningen en Limburg is de nood hoog. Kerken doen wat ze kunnen en starten initiatieven als kledingbanken en kleding-inzameling acties. De kerken zijn 
zelf vaak klein en hebben niet veel financiële middelen. Kerk in Actie ondersteunt hen, zodat zij mensen in armoede kunnen blijven helpen. 

• Zingen: Lied 385: De tafel van samen 

• Dankgebed, voorbeden, Stil Gebed en Onze Vader. 

(We gaan staan) 

• Slotlied: Lied 1005: 1, 2, 3, 4 en 5  Zoekend naar licht (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.  
 

• Postludium.  
 

Komende zondag, 21 maart, 5e zondag 40 dagentijd, is onze voorganger ds. Janneke Herweijer. 
 
Agenda 
Dinsd. 16 mrt. 19.30 uur: Diaconie. 
 
 
 

 



Tekst van de week 
 
Als je vertrouwen hebt,  
hoef je niet de gehele trap te zien  
om de eerste stap te zetten. 
 
Martin Luther King 
 

 

 
 
 
 
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. 
 
“Zo luister ik…..”. 
Sinds begin december zijn de diensten vanuit de Geerteskerk alleen digitaal te zien en te beluisteren. Bijna iedereen kan op de laptop of via de eigen computer thuis de dienst mee te 
beleven. De een steekt een kaars erbij aan, de ander pakt Bijbel en liedboek erbij en weer een ander neemt al een kopje koffie erbij. Van een enkeling ontving ik een foto: zo luister ik mee. 
Ik ben nieuwsgierig geworden naar hoe anderen de dienst thuis meebeleven. Kunt u mij een foto sturen met een kort berichtje erbij? Alleen met uw toestemming wordt deze op de beamer 
vertoond op zondagmorgen. Zo blijven we ook op een andere manier met elkaar verbonden.   
Met hartelijke groet, Janneke Herweijer 
 
Dankbaar 
Na mijn besluit over het terugtreden uit het ambt als diaken en voorzitter van de kerkenraad kreeg ik vele reacties, vanuit de gemeente maar ook vanuit bredere hoek, laten we zeggen Goes 
en ommelanden. Voor deze reacties en voor de vele goede wensen die we mochten ontvangen willen we iedereen hartelijk bedanken en ik kijk, we kijken in dankbaarheid terug op wat was 
en gaan de toekomst in vertrouwen tegemoet. Het is hartverwarmend je omringd en gedragen te weten door velen. Jaap en Wilma Hulstein. 
 
De lindelaantjes 
De lindelaantjes rondom de Geerteskerk zijn weer zichtbaar fraai gesnoeid. 
Nadat vorig jaar de snoeibeurt is overgeslagen vanwege de pas uitgebroken Corona, heeft Cees de Vrieze, in een bak op de hoogwerker van zijn buurman, met hulp van Ad Nagelkerke en 
Cor Dekker, op een technisch veilige én Corona-bestendige manier de lindes weer mooi in model gesnoeid. 



 
 
Liturgisch bloemschikken:  
In deze 40-dagentijd zal er iedere dienst een liturgische schikking te zien zijn. 
Het thema van de schikkingen 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.  
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. 
 
Gevraagd: Ouderling 2.0 
In de kerkenraad zijn we op zoek naar een pastorale ouderling met speciale aandacht voor de midden generatie (25-60 jaar).  Deze groep gemeenteleden staat midden in het leven, en heeft 
vaak een druk bestaan met werk, zorg voor opgroeiende en uitvliegende kinderen, en ouder wordende ouders.  In deze levensfase spelen levens- en geloofsvragen wel een rol, maar de 
behoefte aan traditioneel huisbezoek is minder. Voor versterking van de kerkenraad zijn we op zoek naar een pastorale ouderling, met speciale aandacht voor de midden generatie. 
Onderdeel van de taak is het ontwikkelen van pastorale initiatieven in samenwerking met de jeugdouderling en de Pioniersgroep “Hart& Ziel”. Deze taak kan als duobaan vervuld worden. 
Inlichtingen bij: ds. Janneke Herweijer (06-47410756) of Willem Jan Duininck (voorzitter kerkenraad, tel: 06-40681327). 
 
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) 
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