
Meditatieve wandeling op 22 januari  
Midden in de winter is er door Hart &Ziel weer een nieuwe meditatieve 
wandeling gepland op zaterdagmorgen 22 januari.  Na het succes van de eerste 
wandelingen, dit keer weer een wandeling in winterse sferen.  Juist nu we weer 
gedwongen in lockdown zitten,  is het heerlijk om buiten te zijn en elkaar daar te 
ontmoeten. Voor ieder die houdt van wandelen, de 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 weer een kop snert-to-go. Graag vooraf 
aanmelden vóór  18 januari bij ds. Janneke Herweijer ( email: 
j.herweijer@xs4all.nl, tel: 06-47410756) 
 
Actie “Help Verbinden” 
De diaconie en Hart en Ziel hebben op initiatief van de fractie van Groen Links van 
de Gemeente Goes in december samen een beroep op u gedaan ongebruikte 
telefoonoordopjes en wenskaarten/tekeningen in in te leveren.  
Deze konden op diverse inleverpunten worden ingeleverd en ook een aantal 
scholen heeft aan de actie meegedaan. 
De opbrengst was ongekend groot. 
Op vrijdag 18 december heeft ds Janneke Herweijer een aantal van de kaarten en 
telefoonoordopjes symbolisch overhandigd aan twee medewerkers van het COA. 
 
Als dank ontvingen we daarna het volgende bericht: 
 
“Goedemorgen allen, 
Bij deze wil ik u laten weten dat de telefoon-oordopjes, kerstkaarten en 
tekeningen ontzettend goed ontvangen zijn door de bewoners. De kaarten en 
tekeningen hangen in de recreatieruimte waar bewoners zitten om te studeren en 
spelletjes te spelen.  
Namens COA nogmaals hartelijk dank en nog fijne feestdagen en jaarwisseling!” 
Ook namens Hart en Ziel en de diaconie hartelijk dank 
 
Nieuwsbrief. 
Wanneer u wekelijks de nieuwsbrief per mail wilt ontvangen kunt u dit doorgeven 
aan: nieuwsbrief@pknkloetinge 

 

Nieuwsbrief/liturgie zondag 2 januari 2022 
voorganger: ds. Janneke Herweijer 
ouderling van dienst: Lies Walhout 
lector: Wilke Fondse 
organist: Joël Boone 
koster: Cor Dekker   
beamer: Harmen Schot 
koortje: gemeenteleden 
m.m.v. Cynthia van den Heuvel klarinet 
              Gijs Westerlaken euphonium 
  

  

HARTELIJK WELKOM IN DEZE DIENST 
 
• Preludium: Fantasia Chromatica van J.P. Sweelinck 

• Welkom. 
 (We gaan staan) 

• Zingen: Lied 871: 1, 2 en 3  Jezus zal heersen waar de zon 

• 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 469: 1, 2, 13, 14 en 15  Ik ben een engel van de Heer 
 

DIENST VAN HET WOORD. 

• Gebed. 

• Moment voor de kinderen 

• We luisteren naar You raise me up  

• Lezing: Jesaja 11: 1-10 (lector) 

• Zingen: Lied 772: 1, 2 en 4  Jesaja heeft eeuwen geleden voorzien 
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• Lezing: Mattheus 2: 1-12 (lector) 

• Zingen: Lied 496: 1 en 3  Een ster ging op uit Israel 

• Overweging. 

• We luisteren naar Gabriels Oboe 
 
DIENST VAN GAVEN EN GEBEDEN. 

• Dankgebed, voorbeden, Stil Gebed en Onze Vader. 

(We gaan staan) 

• Slotlied: Lied 498: 1, 2 en 4  Betlehem o uitverkoren  

• 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: Cornel. Ook dit jaar collecteren we weer voor het Ngaleku 
kindercentrum. Een opvanghuis voor vondelingen en kinderen die om 
verschillende redenen niet thuis kunnen wonen. Vorig jaar zijn ze begonnen met  
het bouwen van een goede keuken en zo worden de voorzieningen daar stukje bij 
beetje beter. Er is gewerkt aan de bouw van een bescheiden bakkerij. Zo krijgen 
de kinderen nu vaker brood en er kan brood verkocht worden in de omgeving, 
bijvoorbeeld op lokale markten. Daarmee krijgt het centrum meer eigen 

vermogen, wat ten goede komt aan de kinderen. 
 
• Postludium: : Von Himmelhoch da kommich her. BWV 700 J.S. Bach 

 
 

Komende zondag, 9 januari, is onze voorganger ds. G. Sinke uit Burgh-Haamstede 
 
Agenda. 
Woe. 5 januari : vergaderingen Moderamen en College van Kerkrentmeesters.  
 
 

Tekst van de week: 
 

We worden niet bemind omdat we goed zijn. We zijn goed omdat we 

bemind worden. Desmond Tutu. 

  
 

 
 
 

 
Nieuwjaarsdienst. 
Na de online dienst van komende zondag is er een alternatief gevonden om 
elkaar te ontmoeten in de vorm van een nieuwjaarsommetje vanuit de 
Geerteskerk. Vanaf half 12 komt binnen achterin de kerk en de koffie om mee te 
nemen staat klaar in het Noorderkoor.  
We lopen twee aan twee. De wandeling duurt ongeveer een uur. Wel graag even 
opgeven vooraf bij ds. Janneke Herweijer ( 06-47410756) of via de mail : 
j.herweijer@xs4all.nl. 
Hopelijk tot zondag Janneke Herweijer 
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