
Mededelingen kerkenraad. 
In de vergadering van 11 mei heeft de kerkenraad besloten om, met instemming 
van dhr Willem Jan Duininck, de status van interim- te wijzigen naar definitief 
voorzitter van van de KR en CvK. Uiteraard is de kerkenraad erg blij met dit besluit 
! 
Diensten. 
Voor de komende diensten kunt u zich aanmelden bij de scriba: 
scriba@pknkloetinge.nl of (06)38915275.   
Mochten er mee dan 30 aanmeldingen zijn dan wordt een reserve-lijst gemaakt, 
die met voorrang de daaropvolgende week wordt uitgenodigd. 
Voor het betreden van de kerk gebruiken we alleen de ingang onder de toren aan 
de kant van het Marktveld.  
We verlaten de kerk via de gang langs de consistorie. 
In de kerk hanteren we de geldende Corona-maatregelen:  handen 
desinfecteren, 1,5 meter afstand en mondkapje bij verplaatsing. 
 
Nieuwe mailadressen: 
pastoraat@pknkloetinge.nl             (predikant) 
ouderenpastor@pknkloetinge.nl   (ds. R. Brand) 
voorzitter@pknkloetinge.nl 
scriba@pknkloetinge.nl 
diaconie@pknkloetinge.nl 
CvK@pknkloetinge.nl 
nieuwsbrief@pknkloetinge.nl 
overige adressen staan op de website. 
 
 
 
 
 
 
Nieuwsbrief. 
Wanneer u wekelijks de nieuwsbrief per mail wilt ontvangen kunt u dit doorgeven 
aan: nieuwsbrief@pknkloetinge.nl 
 
 
 

 

Nieuwsbrief/liturgie zondag 30 mei 2021 
voorganger: dhr. S. Janse uit Middelburg 
ouderling van dienst: Lies Walhout 
lector: Coby Frens 
organist: Henk van Putten 
koster: Ab Lokerse 
beamer: Joan van der Velden 
 
 
  

  
HARTELIJK WELKOM IN DEZE DIENST 
 
• Preludium:  "Komm, heiliger Geist, Herre Gott"  van D. Buxtehude. 
• Welkom. 

 (We gaan staan) 
• Zingen: Lied 283: 1, 2 en 5  In de veelheid van geluiden 
• 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 
• Zingen: Lied 657: 1 en 4  Zolang wij ademhalen 

 
DIENST VAN HET WOORD. 
• Gebed. 
• Lezing: Deuteronomium 6: 1-12 (lector) 
• Zingen:Psalm 1: 1 en 2  Gezegend hij, die in der bozen raad  
• Lezing: Handelingen 4: 32-35 
• Zingen: Lied 313: 1 en 5  Een rijke schat van wijsheid 



• Overweging. 
• Orgelspel: "Liebster Jesu, wir sind hier"   van J.S. Bach. 
• Zingen: Lied 912: 1, 2, 5 en 6  Neem mijn leven, laat het Heer 
 
DIENST VAN GAVEN EN GEBEDEN. 
• Dankgebed, voorbeden, Stil Gebed en Onze Vader. 
(We gaan staan) 
• Slotlied: Lied 793: 3  Bron van liefde, licht en leven 
• 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: Jong in Actie, kennis maken met diaconaat. Jongeren en 
diaconaat een mooie combinatie! Jong in Actie is een samenwerkingsproject 
van Jong Protestant en Kerk in Actie. Jongeren maken kennis met een 
diaconaal project en gaan zelf ook diaconaal aan de slag. Ze ontdekken dat de 
wereld groter is dan hun eigen leven, dat ze op veel plekken van betekenis 
kunnen zijn en hoe verrijkend dat is. Het project geeft gemeenten handvatten 
voor hoe ze jongeren en diaconaat structureel kunnen verbinden 

 
• Postludium: Präludium  van Peter Planyavsky. 

 
We verlaten de kerk via de gang langs de consistorie. 
In de kerk hanteren we de geldende Corona-maatregelen:  handen 
desinfecteren, 1,5 meter afstand en mondkapje bij verplaatsing. 
 
 
Komende zondag, 6 juni, is onze voorganger ds. R. Brand uit Goes. 
 
 
 

 
Agenda. 
 
Di.dag   1 juni 19.30 u Kerkenraad (online) 
Wo.dag 2 juni 13.00 u College van kerkrentmeesters (Noorderkoor) 
 
 
Meditatieve wandeling 
Met de lente in aantocht is er door Hart &Ziel een tweede meditatieve wandeling 
gepland op zaterdagmorgen 19 juni.  Na het succes van de eerste wandeling, die 
in winterse sferen plaatsvond,  dit keer een voorjaarswandeling. Voor ieder die 
houdt van wandelen, stilte en in de natuur tot rust en bezinning komt.  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. Na afloop is er bij het Geerteshuis een kop soep 
met  een broodje. Graag vooraf aanmelden vóór 14 juni  bij ds. Janneke Herweijer 
( email: j.herweijer@xs4all.nl, tel: 06-47410756) 
 
 
 


