
Concert-bij-de-buren-maakt-een-uitstapje-bij-de-Geerteskerk 
Op 28 november 2021 organiseren we, uiteraard in goed overleg met de 
organisatie van het inmiddels beroemde Concert bij de buren Kloetinge, een 
middag met mini-concertjes bij mensen thuis. Op vier verschillende locaties 
luisteren we in groepen van maximaal 20 personen steeds 20 minuten naar live-
muziek in een huiskamer rondom de Geerteskerk. 
Vooraf aanmelden is verplicht via miniconcertjes@pknkloetinge.nl 
Op 28 november starten we vanaf 13.00 uur in de kerk. De entreeprijs is € 5,00 
per persoon (inclusief een drankje), liefst contant te betalen of eventueel met pin. 
U wordt in een groepje ingedeeld, de eerste ronde start om 13.30 uur. Na vier 
rondes is er een gezamenlijke afsluiting in de kerk met een hapje en een drankje. 
Bij deze activiteit vragen wij u bij het betalen een coronatoegangsbewijs te tonen. 
Aanmelding is mogelijk vanaf 3 november, en VOL is VOL! 
Meer informatie vindt u op de websites www.pknkloetinge.nl en 
www.hartenzielkloetinge.nl 
 
 
Nieuwsbrief. 
Wanneer u wekelijks de nieuwsbrief per mail wilt ontvangen kunt u dit doorgeven 
aan: nieuwsbrief@pknkloetinge.nl 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Nieuwsbrief/liturgie zondag 14 november 2021 
voorganger: ds. Janneke Herweijer 
ouderling van dienst: Willem Jan Duinink 
lector: Jenny Kole 
organist: Danny de Feijter 
koster: Ab Lokerse 
beamer: Ronald Koole 
 
 
  

  

HARTELIJK WELKOM IN DEZE DIENST 
 
• Preludium:  Fantasia,  Johann Christoph Kellner 

Welkom. 
 (We gaan staan) 

• Zingen: Lied 906: 1, 5 en 8  God is tegenwoordig 

• 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) 

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

• Zingen: Lied 713: 1, 2 en 4  Wij moeten Gode zingen 
 

DIENST VAN HET WOORD. 

• Gebed. 

• Moment met de kinderen 

• Lezing: Exodus 30: 11-16 (lector) 

• Zingen: Psalm 16: 1 en 2  Bewaar mij, want ik schuil bij U, o God 

• Lezing: Marcus12: 38 en 13: 2 (lector) 

• Zingen: Lied 912: 1, 2, 4 en 6  Neem mijn leven, laat het Heer 

• Overweging. 
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• Orgelspel: Auf meinen  lieben  Gott, Dietrich Buxtehude 

• Gedicht van Klaas Touwen 
Wijnbouwer, die met beleid 
De ranken snoeit en krent en leidt- 
Straks als eenmaal is geoogst, 
De druiven getreden en gegist, 
Als zoete most gedronken, 
Zal niemand weten 
Welke vrucht ik droeg, 
De paarse trossen, 
Waar uw diep doorhangende rank zo zwaar aan tilt. 
Gestut, dat ik niet breek, 
Telt slechts de wijn 
die fonkelt in het glas 
en wat een goed jaar het was 

• Zingen: Lied 716  Zaaien, maaien, oogsten 

• We brengen onze gaven 
 
DIENST VAN GAVEN EN GEBEDEN. 

• Dankgebed, voorbeden, Stil Gebed en Onze Vader. 

(We gaan staan) 

• Slotlied: Lied 825: 1, 2 en 5  De wereld is van Hem vervuld 

• 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: Dankdag en voedselbankactie. 
 
• Postludium: Preludium en trio, Johann Christoph Kellner 

 

Komende zondag, 21 november, laatste zondag kerkelijk jaar, ds Rein Brand uit 
Goes en ds Janneke Herweijer. Herdenken overleden gemeenteleden. 
 
Ontmoeting in Kloetinge 
Aan het einde van het jaar organiseren we in het kader van het adventprojekt 
Hart en Ziel/Geerteskerk een aantal activiteiten voor mensen binnen en buiten de 
Geerteskerk van Kloetinge. 
 
Adventkoffie 
Vindt u het gezellig een keer met andere mensen koffie te drinken? Dan nodigen 
we u uit om in te schrijven op een ochtend of avond. In kleine groepjes, bij 
iemand thuis, met als doel elkaar te ontmoeten. U kunt zich tot uiterlijk 17 
november 2021 inschrijven door een mail te sturen aan 
adventkoffie@pknkloetinge.nl 
De data en tijden van de adventkoffiebijeenkomsten zijn: 
 

1. Maandagochtend 29 november 2021 10.00-11.30 uur 
2. Donderdagavond 02 december 2021 19.30-21.00 uur 
3. Dinsdagochtend 07 december 2021 10.00-11.30 uur 
4. Woensdagavond 08 december 2021 19.30-21.00 uur 
5. Dinsdagavond  14 december 2021 19.30-21.00 uur 
6. Donderdagochtend 16 december 2021 10.00-11.30 uur 
7. Maandagavond   20 december 2021 19.30-21.00 uur 
8. Woensdagochtend 22 december 2021 10.00- 11.30 uur 

 
Geeft u in uw mail graag duidelijk aan op welke ochtend of avond u het leuk vindt 
om te komen. U krijgt na uw inschrijving een mail op welk adres u verwacht 
wordt. 
 
 
Concert. 
Op zaterdag 27 november zijn er twee cantateconcerten: Troost bij Luther en 
Bach in de Geerteskerk in Kloetinge. 
Hieraan verleent de Maria Magdalenacatorij uit Goes medewerking.  
Aanvang : 15.30 uur en 20.00 uur.  
Gratis kaarten zijn te bestellen bij : www.zingenindekerk.nl/agenda. 
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