
Nieuwsbrief. 
Wanneer u wekelijks de nieuwsbrief per mail wilt ontvangen kunt u dit doorgeven 
aan: nieuwsbriefgeerteskerk@gmail.com 

Pastoraal bezoek 
Inmiddels heb ik het bezoekwerk weer opgepakt, met het in achtnemen van de 
Coronaregels. Als u bezoek wilt, kunt u al@jd contact op nemen (06-47410756). 
Met hartelijke groet, Janneke Herweijer. 

 

HARTELIJK WELKOM IN DEZE DIENST 

• Preludium  
Welkom. 
 (We gaan staan) 

• Zingen: Lied 632  Dit is de dag  (zang en orgel) 
• Drempelgebed. 
• Bemoediging en Groet:  

voorganger:  
Onze hulp is in de Naam van de Heer, 

 die hemel en aarde gemaakt heeS, 
 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 ziVen) 
• Inleidend woord voor de kinderen 
• Gebed om onWerming, besloten met lied 299c Heer onKerm u 
• Zingen: Lied 634  U zij de glorie (zang en orgel) 

DIENST VAN HET WOORD. 
• Gebed. 
• Lezing: Openbaringen21: 1-4 en 22: 1-5 (lector) 
• Zingen: Lied 655  Zing voor de Heer een nieuw gezang (zang en orgel) 
• Lezing: Johannes 1: 29-34 
• Zingen: Lam Gods, dat zo onschuldig – Agnus Dei (zang en orgel) 

Nieuwsbrief zondag 11 april 2021 
voorganger: dhr. R.Stobbelaar uit Goes 
ouderling van dienst: Peter Eversdijk 
lector: Wilke Fondse 
organist: René Nijsse 
koster: Ab lokerse 
beamer: Niek Walhout 

 



       Lam Gods, dat zo onschuldig,               
zo moedig en geduldig, 
aan 't schand'lijk kruishout lijdt, 
verdienen niet mijn zonden, 
die striemen en die wonden? 
Ja 'k weet, dat Gij onschuldig zijt. 

O Godslam, nooit volprezen, 
leer mij de zonde vrezen, 
waarvoor Gij s@erS aan 't kruis! 
Deel mij uw zaal'ge vrede, 
ja, deel m' Uw hemel mede 
en leid mij eens in 't Vaderhuis. 

• Overweging. 
• Orgelspel 
• Zingen: Lied 653  U kennen uit en tot U leven 

DIENST VAN GAVEN EN GEBEDEN. 
• Dankgebed, voorbeden, S@l Gebed en Onze Vader. 
(We gaan staan) 
• Slotlied: Lied 419  Wonen overall nergens thuis (zang en orgel) 
• Zegen  

 
• De collecte bij de uitgang is bestemd voor diaconie en kerkvoogdij. . De 

kerkrentmeesters hebben een app die u kunt gebruiken om giSen te doen. De 
app is ook te gebruiken voor giSen aan de diaconie. De diaconiecollecte is 
bestemd voor: het Claraho\e Het warme en gastvrije hospice in Goes. Hier 
kunnen erns@g zieke mensen rus@g en vredig hun laatste levensdagen ingaan. 
Ook is er de mogelijkheid om @jdelijk te worden opgenomen, bijvoorbeeld 
wanneer thuis in eigen huis de zorg niet of onvoldoende beschikbaar is. Het 
Clara hoee is een algemene instelling en staat open voor mensen van alle 
leeSijden, achtergronden en levensovertuigingen. 

• Postludium 

Komende zondag, 18 april, is onze voorganger ds. K. van den Broeke uit 
Wissenkerke 

Agenda. 
13 april  19.30 uur   vergadering Hart & Ziel     digitaal 

Tekst van de week. 
Ik herinner me niet dat ik antwoordde.  
Maar eens zei ik ja, tegen iemand – of  
Iets. Vanaf dat moment heb ik de zeker- 
heid dat het leven zinvol is en dat mijn 
leven, in onderwerping, een doel heeS. 
Dag Hammarskjöld. 

Mededelingen kerkenraad. 
Voorzich@g open… 
De kerkenraad heeS op 6 april besloten om de deuren van de kerk weer 
voorzich@g te openen. Op zondag 18 april zullen weer 4 zangers meewerken aan 
de dienst, en zal er dus weer live gezongen worden. Op zondag 2 mei worden 
weer 30 kerkgangers toegelaten in de kerk. Voor deze zondag zullen de mensen 
worden uitgenodigd, die de diensten niet digitaal kunnen meekijken en luisteren. 
Voor zondag 9 mei kunt u zich vooraf aanmelden (van het Geerteshuis zal geen 
gebruik gemaakt worden). Nadere mededelingen hierover volgen nog. We gaan 
ervan uit dat de persconferen@e op 20 april hier geen verandering in zal brengen.  

Dit jaar zal ds. Hans Oosterhoff in de meivakan@e helaas niet voorgaan in 
Kloe@nge. Volgend jaar hoopt hij wel voor te gaan. Op 2 mei is ds. Herweijer onze 
voorganger. 




