
 

Nieuwsbrief/liturgie zondag 29 januari 2023 
voorganger: dhr. Theo van Teijlingen uit Goes 
ouderling van dienst: Els Robbeson  
diaken van dienst: Rennie Naafs 
lector: Reanne Vlaming 
organist: Niels Eversdijk 
koster: Jankees Nieuwdorp 
beamer: Niek Walhout 

  
HARTELIJK WELKOM IN DEZE DIENST 
 
 Preludium: Johann Christoph Kellner – Preludium  
 Welkom. 
 (We gaan staan) 
 Zingen: Psalm 146c: 1 en 2  Alles wat adem heft love de Here 
 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) 
 

 Zingen: Psalm 146c: 5 en 6  O, Gij verdrukten, die onrecht moet lijden 
 Korte introductie van het thema 
 Theo: Kyriëlied 

 
DIENST VAN HET WOORD. 
 Gebed. 
 Theo: Glorialied (refrein gemeente) 
 Moment voor de kinderen 
 Canon Jubilate Deo 
 Lezing: Psalm 131 
 Lezing: Marcus 10: 13-16 (lector) 
 Klein dramaspel: Het verhaal vanuit Marcus door de ogen van een discipel 

 Zingen: Lied 538: 1, 2 en 4  Een mens te zijn op aarde 
 Uitleg. 
 Orgelspel: Johann Sebastian Bach – Liebster Jesu wir sind hier (BWV 731) 
 Zingen: Lied 1010 : 3 en 4  Geef vrede Heer, geef vrede 
 
DIENST VAN GAVEN EN GEBEDEN. 
 Inzameling der gaven. De diaconiecollecte is bestemd voor: Opvanghuis 

Amecet, bekend van Els en Theo van Teijlingen. Amecet, ‘Shelter of peace’, is 
een opvanghuis in Soroti, Oeganda. Dit is onderdeel van Jeugd met een 
Opdracht. Het opvanghuis is een plek waar verwaarloosde kinderen een 
nieuwe kans krijgen. Een aantal kinderen zijn HIV+ en komen voor korte of 
lange tijd bij Amecet te wonen. Er verblijven ook pasgeboren baby's die hun 
moeder zijn kwijtgeraakt bij de bevalling.  Een derde groep kinderen die wordt 
opgevangen zijn achtergelaten en mishandelde kinderen die een veilige plek 
nodig hebben. Vaak worden zij gebracht door de politie. Tijdens hun verblijf 
worden ze gevoed en krijgen ze de juiste medicatie. Amecet is een tijdelijke 
schuilplaats. Voordat ze weer naar huis kunnen, wordt bekeken of de familie in 
staat is om voor hun kind te verzorgen. Nadat zij Amecet hebben verlaten 
worden de kinderen en families  ondersteund bij het geven van medicatie en 
voeding.  

 
 Dankgebed, voorbeden, Stil Gebed en Onze Vader. 
(We gaan staan) 
 Slotlied: Lied 415: 1 en 2  Zegen ons Algoede 
 Zegen 
 Lied 415: 3  Amen, amen, amen 
 Postludium: Samuel Wesley – Gavotte 

 
Komende zondag, 5 februari, is onze voorganger ds. Janneke Herweijer. 
Bevestiging ambtsdragers mmv de cantorij. 
 
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 




