
Hart & Ziel Kloetinge presenteert: Alle 7 goed! 
Op donderdag 7 oktober spelen verhalenverteller/talkshowhost Kees Posthumus 
en accordeonist/sidekick Dirk Overbeek ‘Alle 7 goed’, een actuele, muzikale, 
voorstelling over de Zeven werken van Barmhartigheid.  
Geformuleerd door Jezus en opgetekend door Mattheus, lang geleden.  
Natuurlijk, de zeven werken van barmhartigheid deugen. Er valt geen speld 
tussen te krijgen dat het goed is om ze te doen. En veel mensen doen ze ook. 
Tegelijk kunnen ze wel een frisse update gebruiken. Die krijgen ze in ‘Alle 7 goed’. 
In een talkshow komen verschillende deskundigen aan het woord over 
barmhartigheid en hoe je dat moet doen.  
Het is nog maar de vraag of naturisten wel zo blij zijn met de opdracht de naakten 
te kleden. Het Adamskostuum bevalt hen prima. En lang niet iedereen wordt even 
enthousiast bij het voorstel de vreemdeling te herbergen. Anders was ons 
asielbeleid wel humaner. Wie de hongerigen gaat voeden, moet rekening houden 
met diverse diëten. Weleens een gevangene bezocht? Genoeg dilemma’s om op 
te kauwen voor ons mensen in deze tijd!  
Donderdag 7 oktober. 
De voorstelling begint om 19:30 uur. 
Geerteskerk Kloetinge.  
Toegang: € 7,-- (kaarten aan de deur). 
Informatie: www.keesposthumus.nl en www.Hartenzielkloetinge.nl 
 
Mozaïeken (workshop)                                                                                             De 
startzondag was een succes. Fijn om iedereen zo weer bij elkaar te zien, met 
koffie drinken, spelletjes en natuurlijk mozaïeken. Er zijn hele mooie werkstukjes 
gemaakt! Dit was voor een project in de kerk, maar wat is er nu leuker dan zoiets 
moois voor jezelf te maken? Dit kan; we gaan op de woensdagavonden in oktober 
weer van start. De data zijn 6, 13, 20 en 27 oktober van 19.30 tot 21.30 uur in 
de Geerteskerk. Je kunt zoveel avonden komen als je wilt. De kosten per avond 
bedragen € 5,--, je krijgt daarvoor alle benodigde materialen en een lekker kopje 
koffie of thee. Als je zin hebt kan je jezelf opgeven d.m.v. een mail te sturen 
naar reanne@familievlaming.nl of een app te sturen naar 0623151225. We hopen 
jou dan te kunnen ontmoeten’! Groet, Reanne Vlaming. 
 
Nieuwsbrief ontvangen?. 
Wanneer u wekelijks de nieuwsbrief per mail wilt ontvangen, kunt u dit 
doorgeven aan: nieuwsbrief@pknkloetinge.nl 

 

Nieuwsbrief zondag 26 september 2021. 
voorganger: ds. D. de Roest uit Biezelinge 
ouderling van dienst: Piet Nieuwenhuize  
lector: Reanne Vlaming 
organist: Niels Eversdijk 
koster: Cor Dekker  
beamer: Harmen Schot 
  

  
HARTELIJK WELKOM IN DEZE DIENST. 
 

• Preludium: Passacaglia in D minor BuxWV 161 – Buxtehude. 

• Welkom. 
(We gaan staan) 

• Zingen: Psalm 84: 1 en 3 Hoe lieflijk, hoe goed is mij, Heer…  

• Drempelgebed. 

• 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) 

• Inleidend woord voor de kinderen. 

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

• Zingen: Lied 150A: 1 t/m 4 Geprezen zij God. 
 

DIENST VAN HET WOORD. 

• Gebed. 

• Lezing: Johannes 4: 5 – 26 (lector) 

• Zingen: Lied 188: 1, 2 refrein, 3 en 4 refrein  Bij de Jacobsbron… 

• Overweging. 

• Orgelspel: Wer nun den lieben Gott lässt walten – BWV 647 Bach. 
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• Zingen: Lied 653: 1, 3 en 7 U kennen, uit en tot U leven… 
 
DIENST VAN GAVEN EN GEBEDEN. 

• Dankgebed, voorbeden, Stil Gebed en Onze Vader. 
(We gaan staan) 

• Slotlied: Lied 117A Gij volken loof uw God en Heer. 

• Zegen  

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

De gemeente heeft de app APPOSTEL die u kunt gebruiken om giften te 
doen voor diaconie en kerkrentmeesters. De diaconiecollecte is 
bestemd voor: Kerk en Israël/Palestina. Afgelopen week was het 
Vredesweek, daarom collecteren we voor vredesprojecten van Kerk in 
Actie en PAX. Joodse en Palestijnse kinderen groeien gescheiden van 
elkaar op. Door het decennialange conflict in hun land is er veel 
onderlinge haat. Men leert elkaar te zien als “bezetter” of “terrorist”. 
Kerk in Actie wil aan deze  negatieve stereotypen een eind maken door 
Joodse en Palestijnse kinderen met elkaar in contact te brengen. Ze 
bezoeken elkaar in de klas en leren spelenderwijs over elkaars 
geschiedenis, tradities en identiteit. Een klein begin naar meer vrede. 

• Postludium: Derde deel uit Triosonate VI – BWV 528 Bach. 

• Na afloop is er koffie of thee in het koor of de tuin. 
 

Komende zondag, 3 oktober, is onze voorganger ds. R. Brand uit Goes 
m.m.v. Nova Melodica uit Kapelle. 
 
Agenda: 
28 sept. 19.30 uur avond voor contactpersonen in de Geerteskerk.  
29 sept. 19.30 uur lezing Alain Verhey in de Koperen Tuin. 
30 sept.  vergadering Hart & Ziel via Zoom. 

Mededeling vanuit de kerkenraad. 
Met ingang van 25 september zijn er vanuit de overheid nieuwe 
versoepelingen van de coronaregels. Voor de Geerteskerk betekent dit dat 
tijdens de kerkdiensten de afstand van anderhalve meter tussen de 
zitplaatsen komt te vervallen. Voor degene die de afstand van anderhalve 
meter toch wil handhaven zijn de kleine banken aan beide zijkanten van de 
kerk gereserveerd. Ook de registratie bij de ingang komt te vervallen. We 
hopen zo meer ruimte te geven en toch voldoende veiligheid te bieden.  
 
29 september: Lezing Alain Verhey over “Ode aan de verliezer”.  
Onze maatschappij draait om succes. De wereld lijkt er soms te zijn voor de 
sterke, mooie, succesvolle, zelfredzame mensen. Maar wat als je daar niet 
bij hoort, val je dan buiten de boot of is er voor jou ook plaats op deze 
wereld? Theoloog Alain Verheij zoekt aan de hand van zijn boek 'Ode aan 
de verliezer’ naar Bijbelse verhalen over winnaars en verliezers. Op zijn 
eigenwijze manier leert Verheij ons wat we kunnen leren van verhalen van 
de “losers”, de mensen met minder mogelijkheden, degene die onderop 
liggen. De verliezer wordt op het schild gehesen. 
Waar ook menig Christen moeite vaak moeite heeft met de bruutheid van 
het Oude Testament laat hij de lessen zien die de verhalen van “moord en 
doodslag” van toen betekenen voor de maatschappij van nu. Daarbij is hij 
nadrukkelijk niet op pad om de ongelovigen in zijn kamp te krijgen, wel laat 
hij graag zien hoe relevant die antieke verhalen voor onze moderne wereld 
zijn. Kunnen de Kaïns en de Abels van deze wereld elkaar leren omhelzen?’  
Deze avond wordt mogelijk gemaakt door Hart & Ziel Kloetinge en  
Boekhandel De Koperen Tuin.  
Woensdag 29 september om 19:30 uur. 
Locatie: Boekhandel De Koperen Tuin, Keizersdijk 16, Goes. 
Kaarten á € 7,-- aan de deur. 


