
Actie Voedselbank: Op vrijdag 11 november en op zaterdag 12 november van 
8.00 – 12.00 uur zal er bij Bakker Boer in de Lewestraat ,een kraam staan, waar u 
houdbare levensmiddelen in kunt leveren.  
Ook kunt u een financiële bijdrage geven, zodat de Voedselbank zelf 
levensmiddelen kan kopen. 
De Geerteskerk is op zaterdagmiddag 12 november tussen 13.00 en 15.30 uur 
geopend, zodat u uw levensmiddelen voor de Voedselbank , via de ingang onder 
de toren kunt inleveren. Ook in de kerk staat een bus voor een financiele bijdrage. 
Ook op zondag 13 november kunt u voorafgaand aan de kerkdienst uw 
levensmiddelen inleveren onder de toren. 
 
Actie Speelgoedbank: De speelgoedbank vindt het haar taak om kinderen in een 
armoedesituatie te helpen en daarom willen we u in de gelegenheid stellen om 
speelgoed, wat misschien bij u overbodig is geworden, in te leveren in de 
Geerteskerk op zaterdagmiddag 12 november van 13.00 – 15.30 uur. 
 
Adventsviering  
Wij hopen u dit jaar weer uit te kunnen nodigen voor een feestelijke 
adventsviering met maaltijd in het Geerteshuis. 
Datum en tijd liggen inmiddels vast: vrijdag 9 december vanaf 15.30 uur. 
Vanaf zondag 13 november liggen er intekenlijsten bij de in- en uitgang van kerk 
en volgt er meer informatie. 
De diaconie. 
 
 
 
 
Giften. 
De kerkrentmeesters hebben een app die u kunt gebruiken om giften te doen. De 
app is ook te gebruiken voor giften aan de diaconie.  
 
Nieuwsbrief. 
Wanneer u wekelijks de nieuwsbrief per mail wilt ontvangen kunt u dit doorgeven 
aan: nieuwsbrief@pknkloetinge.nl 
 

 

Nieuwsbrief/liturgie zondag  30 oktober 2022 
voorganger: ds. R. Kamermans uit Goes 
ouderling van dienst: Lies Walhout 
diaken van dienst: Harmen Schot 
lector: Coby Frens 
organist: Niels Eversdijk 
koster: Jan Kees Nieuwdorp 
beamer: Jan Frits Vegter 

  
HARTELIJK WELKOM IN DEZE DIENST 
 
• Preludium: Voor alle heiligen in de heerlijkheid (Lied 727) – Adriaan C. 

Schuurman 
• Welkom. 
• (We gaan staan) 
• Zingen: Psalm 149:1, 3 en 5  Halleluja! Laat opgetogen 
• Drempelgebed in stilte 
• 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 725  Gij boden rond Gods troon 

 
DIENST VAN HET WOORD. 
• Gebed. 
• Moment voor de kinderen 
• Inleiding tot de lezingen 
• Lezing: Psalm 37: 1-11 (lector) 
• Zingen: Psalm 37: 11 en 12  God schenkt het land aan wie zijn weg bewaren 
• Lezing: Matthëus 5: 1-10 (lector) 
• Zingen: Lied 771  Ik weet van een stad die komen zal 



• Preek over Matthéus 5: 5 
      * NBG: Zalig de zachtmoedigen, want zij zullen de aarde beërven.  

* NBV: Gelukkig de zachtmoedigen, want zij zullen het land bezitten.  
* NBV21: Gelukkig de zachtmoedigen, want zij zullen de aarde bezitten. 

• Orgelspel: Erhalt uns Herr bei deinem Wort (Lied 721) – Dietrich Buxtehude 
• Zingen: Lied 1001  De wijze woorden en het groot vertoon 
 
DIENST VAN GAVEN EN GEBEDEN. 
• Inzameling der gaven. De diaconiecollecte is bestemd voor: Pastoraal 

Diaconaal Centrum  de Herberg wil als verlengstuk van de plaatselijke 
kerkelijke gemeente een tijdelijk huis en geestelijke begeleiding bieden aan 
individuele gemeenteleden die, om wat voor redenen dan ook, even afstand 
willen nemen van hun woon/werksituatie en zich willen bezinnen op 
levensvragen. Daarbij kunnen psychosociale problemen een rol spelen. De 
Herberg is voor de exploitatie afhankelijk van giften van diaconieën, 
particulieren en andere donateurs 

•  
• Dankgebed, voorbeden, Stil Gebed en Onze Vader. 
(We gaan staan) 
• Slotlied: Lied 550  Verheug u, gij dochter van Sion 
• Zegen  

 
 
• Postludium: Fuga over Voor alle heiligen in de heerlijkheid (Lied 727) – Adriaan 

C. Schuurman 
 

Komende zondag, 6 november, is onze voorganger ds. A. Jobsen uit Goes 
 
Agenda 
Di.     1 nov 10.00u bijeenkomst Pastoraat in het Geerteshuis  
Di.     1 nov 19.30u vergadering Kerkenraad in het Geerteshuis  
Za.     5 nov vanaf 19.00u in de Grote Kerk te Goes: Night of Remembrance.  

Zo.     6 nov. 15.00u  Spritueel Café in Hof Olmenstein 
Zo.  6 nov : 19.30u Taizé viering in de Geerteskerk.  Medewerking wordt verleend 
door het projectkoor “Zingen in Verbondenheid” o.l.v. Nico Dekkers .  
 
Spiritueel café in Kloetinge 
Elk moment in het leven benutten…… 
We lijken in het land van onbeperkte mogelijkheden te leven, maar dit heeft ook 
een keerzijde. Het geeft ons naast grote vrijheid ook onrust en gejaagdheid. Is er 
dan nog ruimte om bezig te zijn met wat er werkelijk toe doet?  
Aan de hand van een kort filmfragment  en een zingevingspel  zullen we  op 6 
november in gesprek gaan in het spiritueel café. 
Datum : zondag 6 november van 15.00 uur tot 17.00 uur. Locatie: Op ’t Hof 
Olmenstein  Abbekindersezandweg 21,  en opgeven kan bij Rian Duininck en 
Ronald Koole via de mail: hrm@duininckconsult.nl en r.koole@live.nl 
 
Workshop ‘rouw en verlies’. 
Verlies en rouw horen bij ons leven 
Verlies en rouw zijn onlosmakelijk verbonden met ons leven. Verlies van 
gezondheid, vriendschap, werk of door scheiding, dood, etc. Grote en kleine 
verliezen maken we allemaal mee. We praten hier niet veel over, we gaan 
meestal gewoon door.  

• Kunnen en mogen we rouwen, gunnen we onszelf tijd om hierbij stil te 
staan? 

• Hoelang mogen we rouwen? 
• Wat is rouwen eigenlijk? 
• Is er normale rouw? 

Dinsdagmiddag  8 november wordt u van harte uitgenodigd om samen stil te 
staan bij verlies en rouw. De middag wordt begeleid door Jacomien Marinussen. 
Zij volgde de opleiding rouwbegeleiding aan de Hogeschool Zeeland en werkte 
jarenlang in het Clarahofje. Jacomien zal informatie geven over verlies en rouw en 
we kunnen hierover met elkaar in gesprek gaan. 
Plaats: Geerteshuis, Jachthuisstraat Kloetinge, aanvang 14.00 uur. 
Opgeven bij Jacomien Marinussen: j.marinussen@zeelandnet.nl. Kosten: 7,50 
euro.   
 
 
 



 
 
 
 


