
Gi#en. 
De kerkrentmeesters hebben een app die u kunt gebruiken om gi3en te doen. De 
app is ook te gebruiken voor gi3en aan de diaconie.  

Nieuwsbrief. 
Wanneer u wekelijks de nieuwsbrief per mail wilt ontvangen kunt u dit doorgeven 
aan: nieuwsbrief@pknkloe4nge.nl 

HARTELIJK WELKOM IN DEZE DIENST 

• Preludium:  
• Welkom. 
• Zingen: Psalm 33: 1 en 2  Kom nu met zang en roer de snaren 
• Drempelgebed. 
• (We gaan staan) 
• Bemoediging en Groet:  
voorganger: Onze hulp is in de Naam van de Heer, 
gemeente: die hemel en aarde gemaakt hee3, 
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 ziLen) 

• Gebed om onMerming, besloten met lied 299c Heer onOerm u 
• Zingen: Lied 302: 1 ,2 ,3 en 4  God in den hoog’ alleen zij eer  

DIENST VAN HET WOORD.Gebed. 
• Lezing: : Jesaja 65: 17-25 (lector) 
• Zingen: Lied 176: 1, 4 en 5  Om Sions wil zwijg ik niet s4l 
• Lezing: Lucas 12: 22-34 
• Zingen: Lied 751: 1, 2, 3, 4 en 5   De Heer verschijnt te middernacht 

Nieuwsbrief/liturgie zondag 7 augustus 2022 
voorganger: mevr. A. Datema uit Koudekerke 
ouderling van dienst: Willem Jan Duininck 
diaken van dienst: Coby Frens 
lector: Jenny Kole 
organist: Marianne Deij 
koster: Jan Kees Nieuwdorp 
beamer: Ronald Koole 

 



• Overweging. 
• Orgelspel 
• Zingen: Lied  749:1 en 3  Op, waak op! zo klinkt het luide 
•

DIENST VAN GAVEN EN GEBEDEN. 
• Inzameling der gaven. De diaconiecollecte is bestemd voor: Onyame: Onyame 

wil mensen die onder de armoedegrens leven mondiger en sterker maken, 
zodat ze op eigen kracht een beter bestaan kunnen leiden. Daartoe wordt 
ondersteuning geboden door projecten op dit gebied van opvoeding en 
onderwijs, werk, inkomen en landbouw en gezondheidszorg. Daarbij richt 
Onyame zich met name op de twee meest kwetsbare groepen: kinderen en 
vrouwen. Onyame werkt vanuit de overtuiging dat God overal is en ons 
aanmoedigt om samen aan een betere wereld te werken. De werkgebieden 
bevinden zich hoofdzakelijk rondom Olebu (in het plaLelands gebied van 
Ghana rondom de hoofdstad Accra) en in Builsa district (Noord Ghana).  De 
ini^ator en centrale figuur binnen  de organisa^e is Marleen van  Iwaarden – 
van  Asselt. Zij hee3 de supervisie en begeleidt de projecten in Ghana. 

• Dankgebed, voorbeden, S^l Gebed en Onze Vader. 
(We gaan staan) 

• Slotlied: : Lied 913: 1, 2, 3 en 4  Wat de toekomst brengen moge 

• Zegen: Ga in vrede ga in liefde ga in de kracht van onze Heer, ga met God en 
met zijn zegen. 

 

• Postludium 

Komende zondag, 14 augustus, is onze voorganger ds. W. van den Hoek uit 
Heinkenszand 

Foto exposi4e. 
Op verzoek van Hart &Ziel hee3 de fotoclub Goes een exposi^e ingericht rond het 
thema ‘Verbinding’. 
De 34 leden van Fotogroep Goes hebben dit thema verschillend benaderd,  
ieder vanuit zijn of haar eigen perspec^ef, passie of fotospecialisa^e.  
Bij sommige foto’s is het thema verbinding meteen duidelijk. Bij andere word je 
uitgedaagd om vanuit een breder perspec^ef te kijken, of met meer diepgang. 
De exposi^e is te bezich^gen op woensdag en zaterdag ^jdens ‘Kerk Open van 
13.30 uur- 16.00 uur. 
  


