
Gemeenteavond 
 
Tijdens de gemeenteavond zal er een toelichting worden gegeven over: 
-De ervaringen in het eerste jaar door onze nieuwe dominee Janneke Herwijer. 
-De stand van zaken binnen de kerkenraad. 
-De staat van de Geerteskerk en het gebruik daarvan. 
-De financiële situatie van onze gemeente. 
-Het toekomst perspectief van de Gemeente rondom de Geerteskerk., 
 
Graag hoort de kerkenraad ook wat er binnen de gemeente leeft. 
Aan de hand van een aantal stellingen kunnen we discussiëren over diverse 
aandachtspunten, die bij het gemeente-zijn aandacht verdienen. 
 
Er is natuurlijk is er ook mogelijkheid tot het stellen van vragen en voor op- of 
aanmerkingen. 
Wellicht kunt u ook nog een aanstekelijke stelling voordragen? 
 
Om een goed beeld te krijgen welke weg we met elkaar in moeten slaan voor de  toekomst 
van onze kerk hopen we dat velen de avond zullen bezoeken. 
 
Aanmelden is niet noodzakelijk, maar voor de logistiek zou het fijn zijn als u zich tevoren 
zou aanmelden bij: 
 
Willem Jan Duininck, voorzitter kerkenraad   E-mail: voorzitter@pknkloetinge,nl 
of 
Janneke Herweijer, predikant. E-mail :predikant@pknkloetinge.nl 
 
Tot 1 juni! 

 
Nieuwsbrief. 
Wanneer u wekelijks de nieuwsbrief per mail wilt ontvangen kunt u dit doorgeven 
aan: nieuwsbrief@pknkloetinge.nl 

 
 

 

Nieuwsbrief/liturgie zondag  29 mei 2022 
voorganger: ds. A. Jobsen uit Goes 
ouderling van dienst: Els Robbeson 
diaken van dienst: Harmen Schot 
lector: Coby Frens 
organist: Niels Eversdijk 
koster: Ab Lokerse 
beamer: Niek Walhout  
cantorij o.l.v. Corry Smits- Harinck 
 
  

  

HARTELIJK WELKOM IN DEZE DIENST 
 
• Preludium: Psalm 27 van Toon Hagen 

• Welkom. 

• Zingen: Lied 666  De Heer is opgetogen 

• Drempelgebed. 

• (We gaan staan) 
• 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: Psalm 27: 1 en 4  Mijn licht, mijn heil is Hij, mijn God en Here 

• Moment voor de kinderen 

• Toelichting op liturgische schikking 

• Zingen: Lied 299e: 1 cant, 2 allen, 3 cant en 4 allen Kyrie en Gloria 
 

DIENST VAN HET WOORD. 

• Gebed. 

• Lezing: 1 Samuel 12: 19b-24 (lector) 

• Zingen: Psalm 31: 3  Gij zijt mijn rots, Gij wilt mij wezen 

• Lezing: Johannes 14: 15-21 



• Zingen: Lied 678: 1 cant, 2 allen, 3 cant en 4 allen  Vrees niet, gij land, verheug u 
en wees blijde 

• Overweging. 

• Orgelspel: Allein Gott in der Höh sei Ehr BWV 675 van Johann Sebastian Bach 

• Zingen: Lied 664: 1 cant, 2 en 3 allen  Naam van Jezus, nu verheven 
 
DIENST VAN GAVEN EN GEBEDEN. 

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

• Slotlied: Lied 667: 1 cant, 2, 3, 4, 5 en 6 allen  Hij leeft, naar de hemel gevaren 

• Zegen  

 
 
De collecte bij de uitgang is bestemd voor diaconie en kerkvoogdij. De 
diaconiecollecte is bestemd voor: Diaconaat ook voor jongeren (Jong Protestant). 
Diaconaal werk, is dat alleen iets voor volwassenen? Nee! Jong Protestant, de 
jongeren organisatie van de Protestante Kerk, en Kerk In Actie hebben 
werkvormen ontwikkeld waarmee jongeren kunnen kennismaken met diaconaat. 
De ervaringen zijn erg positief. Jongeren ontdekken samen met hun jeugdleider 
en een diaken op welke manieren  ze van betekenis kunnen zijn voor de mensen 
om hen heen en hoe dat  ook hun eigen leven verrijkt. Het programma stimuleert 
hen ook om diaconaal actief te blijven.  
 

Er staan twee schalen voor de collecten bij de uitgang, een  voor de 
diaconie en een voor de kerkrentmeesters. 
 

• Postludium: Allein Gott in der Höh sei Ehr BWV 676 van Johann Sebastian Bach 
 

Komende zondag, 5 juni Pinksteren, is onze voorganger ds. Janneke Herweijer. 
 
 

 
Agenda: 
di.  31 mei 19.30 uur College van Kerkrentmeesters in de consistorie. 
woe. 1 juni 13.30 uur Agenda overleg in de consistorie. 
woe. 1 juni 19.30 uur Gemeenteavond in het Geerteshuis.  

 
 
Kerk open 
Vanaf 1 juni is de kerk op woensdag en zaterdag open van 13:30 - 16:00 uur. 
Tentoonstelling over doopjurken en gebruiken. 
Inloopmorgen, 13 juni 10 uur, lezing van Eveline Walhout over doopregisters. 
 

 
Meditatieve wandeling  
Met de zomer in aantocht is er door Hart &Ziel weer een meditatieve wandeling 
gepland op zaterdagmorgen 18 juni. De ervaring van veel mensen is, dat je met 
de wind om je hoofd, de zon op je gezicht vaak tot nieuwe  inzichten komt..  Juist 
als je buiten bent in de natuur, kunnen je gedachten, die soms door je hoofd 
dwarrelen, tot rust komen. En zo kom je vaak bij diepere gevoelens, die er in je 
leven 
De methode van de Emaüswandeling wil hierbij helpen. Gedurende een deel van 

de wandeling loop je  in stilte, en een deel van de wandeling ben je – twee aan 

twee- in gesprek, net als destijds de Emmaüsgangers. Dit is echter geen ‘must’. 

Soms worden tijdens de wandeling oude contacten hernieuwd en ook dit kan heel 

zinvol zijn.  

 Het thema van deze wandeling is ” twijfel en geloof” en deze begint om 10.00 

uur bij het Geerteshuis. Na afloop is er bij het Geerteshuis een kop soep met een 

broodje. Graag vooraf aanmelden vóór 14 juni bij ds. Janneke Herweijer ( email: 

j.herweijer@xs4all.nl, tel: 06-47410756) 
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