
 

 

Nieuwsbrief zondag 7 maart 2021, 3e zondag 
veertigdagentijd. 
voorganger: Ds. Janneke Herweijer 
ouderling van dienst: Elske Robbeson 
lector: Jannie de Witte 
organist: Mariëtte Everse 
koster: Ab Lokerse 
beamer: Lars Kole 
 

  
HARTELIJK WELKOM IN DEZE DIENST 
Waarin Jaap Hulstein het ambt van diaken neerlegt, Ronald Koole het ambt van jeugdouderling en Elkse Robbeson- Buisrogge het ambt van ouderling-kerkrentmeester.  
Elske Robbeson zal worden bevestigd als jeugdouderling en Piet Nieuwenhuize zal voorgesteld worden als kerkrentmeester. 
 

• Welkom. 

• Preludium: Vater unser in Himmelreich - G. Böhm. 

• Zingen: Lied 287 : 1, 2 en 5   Rond het licht dat leven doet (1 orgel, 2 en 5 gesproken) 

• Drempelgebed. 
(We gaan staan) 

• 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 80: 1 en 6 ( gesproken)  
• Inleidend woord voor de kinderen 

• Lied van de kindernevendienst 

• Toelichting op de liturgische schikking 

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

• Zingen: Lied 536: 1 en 2  Alles wat over ons geschreven is  (1 orgel en 2 gesproken) 
 

DIENST VAN HET WOORD. 

• Gebed. 

• Lezing:  Johannes 2: 13-22 Lector) 

• Zingen: Lied 1001 De wijze woorden en het groot vertoon (digitaal) 

• Overweging. 

• Orgelspel 



• Zingen: Lied 1000  Wij zagen hoe het spoor van God (digitaal) 
 

DIENST VAN DE BEVESTIGING. 
Afscheid van Jaap Hulstein als diaken en voorzitter van de kerkenraad 
Afscheid van Ronald Koole als jeugdouderling 
Afscheid van Elske Robbeson- Buisrogge als ouderling-kerkrentmeester 
      
Persoonlijk woord van dank door Willem Jan Duininck, interim-voorzitter 
kerkenraad. 
 

Bevestiging van Elske Robbeson-Buisrogge als jeugdouderling en afleggen van gelofte van geheimhouding door dhr. Piet van Nieuwenhuize.  
Presentatie en opdracht 
V: Elske, je bent gevraagd voor het ambt van diaken in deze gemeente. 
Geloof je dat in het beroep dat deze gemeente op je doet, door God zelf geroepen bent? 
Elske: Ja, dat geloof ik. 
V: Aanvaard je de Bijbel als bron van geloof en richtinggevend voor je werk? 
Beloof je je werk waardig en trouw te doen met liefde voor de gemeente en voor alle mensen, die de Heer op je wegbrengt? 
Beloof je geheim te houden alles wat je in vertrouwen is verteld? 
Wat is daarop je antwoord? 
Elske: Ja, dat beloof ik. 
V; Ontvang de Heilige Geest. Hij zal je bewaren op al je wegen en vervullen met hoop en liefde. 
G: amen 

 
Afleggen van gelofte van geheimhouding door Piet Nieuwenhuize als kerkrentmeester.  
Presentatie  
V: Piet, je hebt toegezegd om binnen het college van kerkrentmeester de taak van kerkrentmeester op je te nemen. Beloof je in je werk geheim te houden, alle informatie die vertrouwelijk 
tot je komt? 
Piet : Ja, dat beloof ik. 
G: Amen.  
 
DIENST VAN GAVEN EN GEBEDEN. 

• Dankgebed, voorbeden, Stil Gebed en Onze Vader. 

• Slotlied: Dit is een morgen als ooit de eerste  (digitaal) 
(We gaan staan) 

• 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: Libanon De vreemdelingen onderdak bieden in Libanon. Miljoenen Syriërs sloegen op de vlucht voor het 
aanhoudende geweld en werden gastvrij opgevangen in buurland Libanon. In dit kleine land is inmiddels één op de vier inwoners vluchteling. Dit zet de samenleving onder druk. Huur en 
voedselprijzen zijn gestegen en de werkeloosheid is verdubbeld. Kerk in Actie helpt zowel de vluchtelingen als de arme bevolking van Libanon. 

 

• Postludium: Bewerking over lied 416 
 

Komende zondag, 14 maart, 4e zondag 40 dagen tijd, is onze voorganger ds. R. Kamermans uit Goes 
 

 
Tekst van de week 
Wijnbouwer, die met beleid 
de ranken snoeit en krent en leidt- 
straks als eenmaal is geoogst, 
de druiven getreden en gegist, 
als zoete most gedronken, 
zal niemand weten  
welke vrucht ik draag, 
de paarse trossen, 
waar uw diep doorhangende rank 
zo zwaar aan tilt, 
gestut, dat ik niet breek, 
telt slechts de wijn 
die fonkelt in het glas 
en wat een goed jaar het was. 
 Klaas Touwen 

 

 
Agenda 
Zaterdag 13 mrt, 10.00 uur: Op zaterdagmorgen 13 maart is er 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) 

mailto:j.herweijer@xs4all.nl


Mededeling kerkenraad. 
De kerkenraad heeft in de vergadering gehouden op 2 maart besloten om het advies van de PKN en Classis Delta om maximaal 30 bezoekers toe te laten bij de eredienst nog niet op te 
volgen. De kerkenraad wil nog 3 weken wachten tot er meer mensen uit de kwetsbare groepen zijn gevaccineerd. 

Gevraagd: Ouderling 2.0 
Voor versterking van de kerkenraad zijn we op zoek naar een 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 kinderen, en ouder wordende ouders.  In deze levensfase spelen levens- en geloofsvragen wel een rol, maar de behoefte 
aan traditioneel huisbezoek is minder. Kerntaak is het ontwikkelen van pastorale initiatieven in samenwerking met de jeugdouderling en de Pioniersgroep “Hart& Ziel”. Dit kan als duobaan 
vervuld worden. 
Inlichtingen bij: ds. Janneke Herweijer (06-47410756) of Willem Jan Duininck (voorzitter kerkenraad, tel: 06-40681327). 

 
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 
 

 


