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Nieuwsbrief/liturgie zondag 12 september 2021 
voorganger: drs. P. Roggeband uit Tholen.  
ouderling van dienst: Els Robbeson 
lector: Coby Frens 
organist: René Nijsse 
koster: Jaap Huissen 
beamer: Ronald Koole 
 
 
  

  
HARTELIJK WELKOM IN DEZE DIENST 
 
• Preludium  

Welkom. 
 (We gaan staan) 

• Zingen: Lied 280:1, 2, 3 en 4  De vreugde voert ons naar dit huis 
• Drempelgebed in stilte. 
• Bemoediging en Groet:  
voorganger: Onze hulp is in de Naam van de Heer, 
gemeente: die hemel en aarde gemaakt heeft, 
voorganger: die trouw houdt tot in eeuwigheid 
gemeente: en niet loslaat wat Zijn hand begon. 
voorganger:       Genade zij u en vrede van God onze Vader 
                             en van Jezus Christus, onze Heer                                                        
gemeente: Amen. 

(We gaan zitten) 
• Zingen: Lied 280:5, 6 en 7  Onthul ons dan uw aangezicht 
• Inleidend woord voor de kinderen. 
• Gebed  besloten met lied 299c Heer ontferm u 
• Zingen: Lied 305  Alle eer en alle glorie 

 
DIENST VAN HET WOORD. 
• Woorden bij de opening van de Schriften. 
• Lezing: Jesaja 49: 13-18 (lector) 
• Zingen: Lied 763: 1, 2 en 5  Zij zullen de wereld bewonen 
• Epistellezing: Hebreeën 6: 18b en 19 
• Evangelielezing: Mattheüs 6: 25-35 



• Zingen: Psalm 117d (3x)  Laudate omnes gentes, laudate Dominum 
• Preek. 
• Orgelspel 
 
DIENST VAN GAVEN EN GEBEDEN. 
• Dankgebed, voorbeden, Stil Gebed en Onze Vader. 
(We gaan staan) 
• Slotlied: Lied 418  God Schenk ons de kracht dicht bij U te blijven 
• 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.  Jong en oud ontdekken 
de kliederkerk. De kliederkerk is inmiddels een begrip. Op ruim 200 plekken 
wordt regelmatig ‘gekliederd’: op een creatieve manier bijbel verhalen 
ontdekken, samen vieren en samen eten. Gezinnen met jonge kinderen komen 
dankzij kliederkerk (weer) in aanraking met de Bijbel en de kerk. De 
Protestantse Kerk in Nederland ondersteunt de kliederkerken zodat zij kunnen 
groeien als plekken van geloof, hoop en liefde. Waarschijnlijk hoort u hier 
binnenkort ook meer over van onze eigen jeugdouderling. 

 
• Postludium 

 
Komende zondag, 19 september startzondag, is onze voorganger ds. Janneke 
Herweijer. 
 
Agenda, 
Do.   23 sept. 19.30 uur ZangaAvond met Liesbeth Franken in de Geerteskerk, 
Kosten € 7,00 
Woe 29 sept. 19:30 lezing door Alain Verheij in De Koperen Tuin (Hart & Ziel). 
Kosten € 7,50. 
 

 
Startzondag 
Op zondag 19 september bent u van harte welkom op de startzondag! Het thema 
is ‘ ontmoeten’. Verrassend genoeg zullen we niet alleen elkaar, maar ook 
verschillende Bijbelse personen ontmoeten. Muzikale medewerking wordt 
verleend door leden van de brassband Excelsior en leden van de cantorij.  
Na de dienst is er koffiedrinken, een ontmoetingscafé en daarna een lunch. Ook is 
er gelegenheid voor jong en oud om spelletjes te doen, en een workshop 
mozaïeken voor de liefhebber. Opgave is niet nodig. Rond 13.00 uur is de 
startzondag af gelopen.  
 
 
Het lied van de liefde.  
Avond met Liesbeth Franken op dond. 23 september. 
Zangeres Liesbeth Franken brengt een gevarieerd programma met de titel  ‘Het 
Lied van de Liefde’. Ze put haar repertoire uit Jiddische en Sefardische 
traditionals, Franse chansons en Latijns-Amerikaanse liedjes. Dit vormt een 
aanloop naar een klankschaal meditatie, waarin gebruik gemaakt wordt van 
poëzie. De rode draad in haar programma is het thema ‘liefde’ in al haar 
gedaantes: gehoopte liefde, verloren liefde, dankbare liefde en liefdesverdriet. 

Locatie Geerteskerk Kloetinge, aanvang 19:30 uur, toegang: € 7,-- 
 
www.hartenzielkloetinge.nl 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


