
Ontmoeten…..samen koken….. samen eten…. 
Eens in de 6 weken is er op dinsdagmiddag vanaf 17.30 uur de gelegenheid om 
onder leiding van Mariska Boer  en  Christel  de Vries in een gemoedelijke sfeer te 
koken in de Geerteskerk. Daarna is er een gezamenlijke maalDjd met ongeveer 15 
personen. Opgave vooraf is noodzakelijk. Tijdens een maalDjd vinden vaak mooie 
gesprekken plaats.  De koks kunnen per maand variëren. Deelname is voor ieder 
die mee wil koken en eten. Datum: 17 mei 
Opgave bij Mariska Boer: mariskaboer64@outlook.com.  

Mozaïek 
Bij voldoende deelname gaan we vanaf 18 mei weer een aantal avonden met 
elkaar mozaïeken. Of u nu al volleerd bent of dit nog nooit heeO gedaan? Een 
ieder is welkom. 
Wat mozaïeken zo fijn maakt, is dat je helemaal niet handig/creaDef hoeO te zijn 
om toch iets moois neer te zeVen. Als je een idee in je hoofd hebt dan volgt de 
rest vanzelf! Het enige dat nodig is, is dat je het leuk vindt om gezellig met elkaar 
bezig te zijn.  De kosten zijn € 5,-- per avond. Hiervoor krijg je dan een plankje 
waar je je werkstuk op kan maken, mozaïeklijm, tegeltjes en cement om het 
geheel af te maken. Dit alles onder het genot van een kopje koffie of thee. 
(Wanneer de kosten een probleem zijn, laat je niet afschrikken, ook daar hebben 
we de oplossing voor.) Ik hoop dat je enthousiast bent geworden en dat we elkaar 
ontmoeten!  
Woensdagavond: 18 en 25 mei, 1 en 8 juni van 19.30-21.30 uur in de 
Geerteskerk. Zie ook www.hartenzielkloeDnge.nl  
Aanmelden ( ook als je dat al eerder hebt gedaan) bij Reanne Vlaming op 
jbvlaming@outlook.com 

Gemeenteavond  
Woensdag 1 juni houden we weer een gemeenteavond.  
Om 19.30 uur in het Geerteshuis. 
Het is al lang geleden dat er een gemeenteavond werd gehouden. 
En nu we , na de Corona periode, weer een herstart hebben gemaakt willen we graag met 
de gemeenteleden in gesprek. 
Aanmelden is niet noodzakelijk, maar voor de logis=ek zou het fijn zijn als u zich tevoren 
zou aanmelden bij: 
Willem Jan Duininck, voorziDer kerkenraad   E-mail: voorziDer@pknkloe=nge,nl 
of 
Janneke Herweijer, predikant. E-mail :predikant@pknkloe=nge.nl 

HARTELIJK WELKOM IN DEZE DIENST  
Waarin: Jaap Huissen afscheid neemt als koster  
               Peter Eversdijk na 12 jaar zijn ambt neerlegt 
               Jan Hendrik Colijn belijdenis doet en wordt bevesDgd als ouderling 
              Willem van Wijngaarden afscheid neemt als pastoraal medewerker 
• Preludium: Fantasia con imitazione, J.S. Bach 
• Welkom. 
• (We gaan staan) 
• Zingen: Lied 280: 1, 2, 3 en 4  De vreugde voert ons naar dit huis 
• Drempelgebed. 
• Bemoediging en Groet:  
voorganger: Onze hulp is in de Naam van de Heer, 
gemeente: die hemel en aarde gemaakt heeO, 
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 ziVen) 

• Gebed om onherming, besloten met lied 299c Heer onUerm u 
• Loflied: Lied 705: 1, 2 en 4  Ere zij aan God de Vader 
• Duet: Grote God wij loven U 

DIENST VAN HET WOORD. 
• Gebed. 
• Moment voor de kinderen 
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• Lezing: Deuteronomium 6: 1-9 (lector) 
• Zingen: Lied 974: 1, 2 en 5  Beveel gerust uw wegen 
• Lezing: Johannes 13: 31-35 (lector) 
• We luisteren naar “don’t give it up” van Josh Groban 
• Overweging. 
• Duet: MachDge God, sterke rots 
• Zingen: Lied 754  Liefde Gods die elk beminnen  

AFSCHEID EN BEVESTIGING. 
Afscheid van Jaap Huissen als koster, Peter Eversdijk als ouderling en Willem v. 
Wijngaarden als pastoraal medewerker. 

Belijdenis van het geloof van Jan-Hendrik Colijn 
V:  Jan- Hendrik, je bent gedoopt met water en Geest om voortaan Jezus te volgen 
en met heel de kerk te belijden dat Hij de weg is, de waarheid en het leven. 
Wil je dan je aandeel hebben in de gemeenschap die samen geroepen is rond de 
SchriOen en de Tafel met lofzang en gebed, en wil je je onhermen over mensen, 
die God op je weg brengt? 
JH: Ja  
Beves]ging van Jan-Hendrik als ouderling met bijzondere opdracht voor 
Hart &Ziel 
Presenta]e en opdracht 
 V:  Jan-Hendrik, je bent gevraagd voor het ambt van ouderling in deze 
gemeente. 
Geloof je dat in het beroep dat deze gemeente op je doet, door God zelf geroepen 
bent? 
JH: Ja, dat geloof ik. 
Aanvaard je de Bijbel als bron van geloof en richDnggevend voor je werk? 
Beloof je je werk waardig en trouw te doen met liefde voor de gemeente en voor 
alle mensen, die de Heer op je weg brengt? 
Beloof je geheim te houden alles wat je in vertrouwen is verteld? 
Wat is daarop je antwoord? 
JH: Ja, dat beloof ik. 

BevesDgingsgebed 
 V: Ontvang de Heilige Geest. Hij zal je bewaren op al je wegen en  
   vervullen met hoop en liefde. 
G: amen 
V: Gemeente, dit is uw nieuwe ouderling. Wilt u hem in uw midden ontvangen 

en hem hooghouden in zijn ambt? 
G: Ja, dat willen wij van harte.  
• (We gaan staan) 
• Zingen: Lied 340 b ( apostolische geloofsbelijdenis)  
• (We gaan ziVen) 

DIENST VAN GAVEN EN GEBEDEN. 
• Dankgebed, voorbeden, SDl Gebed en Onze Vader. 
(We gaan staan) 
• Slotlied: Lied 416:1, 2 en 4  Ga met God en Hij zal met je zijn. 
• Zegen. 

• Zegen  

• Postludium: Voluntary, Gordon Young 
Er staan tot Pinksteren twee schalen voor de collecten bij de uitgang 
onder de toren én bij de uitgang langs de consistorie. 
De collecte bij de uitgang is bestemd voor diaconie en kerkvoogdij. De diaconiecollecte is 
bestemd voor: De Glind (Binnenlands diaconaat). Het dorp De Glind is een veilige haven 
voor kwetsbare, uit huis geplaatste kinderen en jongeren. Ze kunnen in deze hechte 
dorpsgemeenschap herstellen van hun trauma’s en weer gewoon kind zijn en jongeren 
kunnen er werken aan hun toekomst. In de Glind, dat ook wel “Jeugddorp” wordt 
genoemd,  geloven ze sterk in de helende kracht van een stabiel gezinsleven. Ruim 120 
kinderen en jongeren worden opgevangen in 28 gezinshuizen die verspreid staan over het 
verder gewone dorp. KerkinacDe.nl/deglind 

Komende zondag, 22 mei, is onze voorganger ds. R. Brand uit Goes 




