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HARTELIJK WELKOM IN DEZE DIENST 
 
• Preludium  

Welkom. 
 (We gaan staan) 

• Zingen: Psalm 32: 1 en 2  Heil hem, wien God zijn ontrouw heft vergeven 

• 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) 

• Zingen: Lied 216: 1, 2 en 3  Dit is een morgen als ooit de eerste 

• Kyriegebed 

• Zingen: Lied 675: 1 en 2  Geest van hierboven 
 

DIENST VAN HET WOORD. 

• Gebed. 

• Lezing: Jozua 7: 19-26 

• Lezing: Handelingen 5: 1-11 (lector) 

• Preek 

• Orgelspel 

• Zingen: Lied 415: 1, 2 en 3  Zegen ons Algoede  



 
DIENST VAN GAVEN EN GEBEDEN. 

• Dankgebed, voorbeden, Stil Gebed en Onze Vader. 

(We gaan staan) 

• Slotlied: Lied 981: 1, 2, 3, 4 en 5  Zolang er mensen zijn op aarde 

• Zegen: Numeri 6: 24 afgesloten met 

 
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: Guatemala. Veel vrouwen in Guatemala hebben dagelijks te 

maken met discriminatie en huiselijk geweld. Een vrouwencentrum voor 
pastorale studies waar Kerk in Actie mee samen werkt, vindt dat dit moet stoppen 
en strijdt voor gelijkheid tussen mannen en vrouwen. Het centrum biedt vrouwen 
een theologische opleiding waarna ze actief kunnen worden in kerk of 
samenleving. Dit geeft hen zelfvertrouwen en eigenwaarde. Het centrum helpt de 
vrouwen ook als ze juridische of medische hulp nodig hebben na huiselijk geweld. 
De opbrengst van giften en collecten worden vermeld onder het stuk van de 
kerkrentmeesters. 

 

• Postludium 
 

Komende zondag, 14 november, is onze voorganger ds. Janneke Herweijer 
 
Agenda 
10 nov. 19.30 uur: Bijbelgesprekskring in Geerteshuis. 

 
Taïzeviering.  
Voor het eerst sinds twee jaar is er weer een Taizé-viering in de Geerteskerk. We 
zijn blij dit weer te mogen organiseren. De Taize-viering is vanavond, 7 november, 
en begint om 19.30 uur. De kerk is open vanaf 19.00 uur. De zanggroep "Zingen in 
Vebondenheid" o.l.v. Nico Dekkers zal haar medewerking verlenen aan deze 

viering. Het thema van de dienst is Twijfel. Er zullen een aantal liederen uit de 
Taize-traditie worden gezongen afgewisseld door diverse meditatieve teksten.  
 
 
Bericht van de kerkenraad 
Beste gemeenteleden. 
Afgelopen zondag was er bij de kindernevendienst, die in de consistorie van de 
kerk werd gehouden, een kind aanwezig, dat achteraf positief is getest op Corona. 
De ouders van alle kinderen die daar waren zijn op de hoogte gebracht en hebben 
passende maatregelen genomen. 
Hierbij willen we allen, die in de kerk aanwezig waren, daarvan in kennis stellen. 
Als u de kerkdienst afgelopen zondag bijwoonde is het van belang om uzelf in 
acht te nemen en u bij klachten te laten testen. 
Mocht u anderen kennen, die in de kerk waren en die we niet met deze 
nieuwsbrief bereiken, wilt u hen dan hierover informeren. 
Als er bijzonderheden te melden zijn houdt u ons dan op de hoogte via de scriba 
of iemand anders van de kerkenraad.  
Uit voorzorg is er komende zondag, 7 november , geen kindernevendienst en 
kliederkerk. 
Er is na afloop van de dienst ook geen koffiedrinken. 
 
 

 


