
Mededelingen kerkenraad. 
Vanaf 5 juni zijn er volgens richtlijnen van de PKN weer 60 kerkgangers 
toegestaan tijdens de diensten (exclusief medewerkers). U bent van harte 
welkom. Hiermee vervalt ook de noodzaak om u op te geven om de diensten bij 
te wonen. 
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: 
-Predikant@pknkloetinge.nl  Janneke Herweijer Predikant 
-Scriba@pknkloetinge.nl  Piet Nieuwenhuize Scriba kerkenraad 
-Voorzitter@pknkloetinge.nl  Willem Jan Duininck Voorzitter kerkenraad 
-Diaconie@pknkloetinge.nl  Joop Liplijn  en  
  Elly Vermeulen   Diakenen 
-CvK@pknkloetinge.nl  Ab Lokerse  Kerkvoogdij 
-Pastoraat@pknkloetinge.nl  Janneke Herweijer  Pastoraat 
-Jeugd@pknkloetinge.nl  Els Robbeson  Jeugdouderling  
-Hart-en-ziel@pknkloetinge.nl  Ronald Koole  Hart-en-ziel  
-Nieuwsbrief@pknkloetinge.nl  Ans Leijdens  Nieuwsbrief  
-Ledenadministratie@pknkloetinge.nl Ab Lokerse Ledenadministratie 
-Ouderenpastor@pknkloetinge.nl    Rein  Brand  Ouderenpastor 
-pknkloetinge_beheer@pknkloetinge.nl Joop Liplijn Webmaster 
-Verhuur@pknkloetinge.nl  Marjolien Liplijn  Verhuur Geerteskerk 
-Info@pknkloetinge.nl  Piet Nieuwenhuize Scriba 
 
Op zaterdagmiddag 12 juni om 14.30 uur is de feestelijke, officiële, opening van 
de tentoonstelling ”Het mooiste lied” in de Geerteskerk. Aansluitend zal er van 
15.00 uur tot 16.00 uur een concert van Mariëtte Everse en anderen zijn. Voor 
nadere informatie: raadpleeg de website van ‘Hart&Ziel’. 
 
Nieuwsbrief. 
Wanneer u wekelijks de nieuwsbrief per mail wilt ontvangen kunt u dit doorgeven 
aan: nieuwsbrief@pknkloetinge.nl 
 

 

Nieuwsbrief/liturgie zondag 6 juni 2021 
voorganger: ds. R. Brand uit Goes 
ouderling van dienst: Peter Eversdijk 
lector: Peter Eversdijk 
organist: Joël Boone 
koster: Cor Dekker 
beamer: Lars Kole 
 
 
  

  
HARTELIJK WELKOM IN DEZE DIENST 
 
• Preludium: Andantino - César Franck 

Welkom. 
 (We gaan staan) 

• Zingen: Psalm 8: 1, 3 en 6  Heer, onze Heer, hoe heerlijk en verheven 
• 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: Psalm 150a  Geprezen zij God 

 
DIENST VAN HET WOORD.  
• Gebed.  
• Lezing: Habakuk 2: 1-4 (lector) 
• Zingen: Lied 156: 1 en 4  Ik heb verstaan Heer, wat Gij hebt gezegd 
 
 



 
• Lezing: Johannes 3: 22-36 
• Zingen: Lied 456b: 1, 5, 6 en 7  Kwam van Godswege 
 

 
 
• Overweging. 
• Orgelspel: Meditation 
• Zingen: Lied 500: 1, 2, 3 en 4  Uit uw verborgenheid 
 
DIENST VAN GAVEN EN GEBEDEN. 
• Dankgebed, voorbeden, Stil Gebed en Onze Vader. 
(We gaan staan) 
• Slotlied: Lied 657: 1 en 4  Zolang wij ademhalen 
• 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:  Oeganda, kwetsbare kinderen en vrouwen sterk maken; 
Wereld diaconaat. Moeders zijn de ruggengraad van de Oegandese 

samenleving, maar armoede, ziekte en huiselijk geweld maken hun leven 
zwaar. Met steun van Kerk in Actie helpt de vrouwenbond van de Oegandese 
kerk deze vrouwen hoe ze hun leven en dat van de kinderen kunnen 
verbeteren. Door hen betere landbouw technieken aan te leren, kunnen ze 
meer verdienen. En door het bespreken van hun problemen staan ze er niet 
langer alleen voor. Zo worden kwetsbare vrouwen en gezinnen sterk. 

 
 
• Postludium: Fuga in G-dur, BWV 541 - Johann Sebastian Bach 

 
Komende zondag, 13 juni, is onze voorganger ds. Janneke Herweijer. 
 
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) pastoraat@pknkloetinge.nl tel: 06-47410756) 
 
Mededeling diaconie. 
De samenwerkende hulporganisaties Giro 555 en Kerk in actie , trekken samen op 
en voeren actie tegen Corona. Kerk in actie biedt met haar lokale partners o.a. 
hulp in onder andere Nepal en India 
De diaconie heeft alvast een gift gestuurd. We zullen hier later als nog voor 
collecteren. 
 


