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

 

Nieuwsbrief/liturgie zondag 14 mei 2023 
voorganger: ds. R. Brand uit Goes   
ouderling van dienst: Lies Walhout  
diaken van dienst: Aart Minnaard  
lector: Jenny Kole 
organist: René Nijsse 
koster: Ab Lokerse 
beamer: Ronald Koole 

  
HARTELIJK WELKOM IN DEZE DIENST 
 
• Preludium 
• Welkom. 
• (We gaan staan) 
• Zingen: Lied 221: 1  Zo vriendelijk en veilig als het licht  
• 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: Lied 221: 2 en 3  Want waar ben ik, als Gij niet wijd en zijd 
• Gebed om ontferming, besloten met lied 299c Heer ontferm u 
• Zingen: Lied 305: Alle eer en alle glorie 

 
DIENST VAN HET WOORD. 
• Gebed. 
• Moment voor de kinderen 
• Lezing: Jesaja 41: 17-20 (lector) 
• Zingen: Lied 851  Gij, hemelhoog verheven 
• Lezing: Johannes 16: 16-24 
• Zingen: Lied 907: 1 en 4  Jezus mijn verblijden 
• Overweging. 



• Orgelspel 
• Zingen: Lied 657: 1, 2 en 4  Zolang wij ademhalen 
 
DIENST VAN GAVEN EN GEBEDEN.  
• Er wordt gecollecteerd voor diaconie en kerkrentmeesters, de diaconie 

collecte is bestemd voor: Kerk-zijn met en voor elkaar 
Als kerken diaconaal betrokken zijn op hun wijk, verandert er niet alleen wat in 
de levens van mensen in de knel, maar ook in de geloofsgemeenschap zelf. 
Kerk in Actie begeleidt en ondersteunt kerken in heel Nederland bij hun taak 
om van betekenis te zijn in hun omgeving. Een mooi voorbeeld is Assen. Door 
het organiseren van diners en workshops gaat het diaconale initiatief ‘Assen 
bloeit’ armoede en eenzaamheid te lijf, en groeit ook de onderlinge 
verbinding.  Meer lezen: zie www.kerkinactie.nl/diaconaatnederland 
 

• Dankgebed, voorbeden, Stil Gebed en Onze Vader. 
(We gaan staan) 
• Slotlied: Lied 425  Vervuld van uw zegen 
• Zegen  

 
 
• Postludium 

 
• Uitgangscollecte is bestemd voor het onderhoudsfonds. 

 
Na afloop van deze dienst bent u van harte welkom in het koor voor koffie of 
thee. 
 
Komende diensten:  
18 mei, Hemelvaartsdag, is onze voorganger mevr. J. Blankenstijn uit Veere 
21 mei is onze voorganger ds. A. van der Maas uit Wemeldinge 
 

Koken in Kloetinge. 
 
Op dinsdag 23 mei is er weer “Koken in Kloetinge” onder leiding van Mariska 
Boer,  Kim de Haan en Christel de Vries. In een gemoedelijke sfeer is er 
gelegenheid om samen te koken en elkaar te ontmoeten. Het menu wordt van 
tevoren bedacht en ingekocht. We koken met zijn allen en ieder kan daarbij zijn 
eigen taak kiezen. 
Daarna is er een gezamenlijke maaltijd.  Tijdens een maaltijd vinden vaak mooie 
gesprekken plaats. Deelname is voor ieder die mee wil koken en eten. 
Kookervaring is niet vereist. De kosten bedragen € 12,-- per persoon. Opgeven 
vooraf is noodzakelijk. Opgave bij Mariska Boer: kokeninkloetinge@outlook.com 
 
 
 
Lezing Judith Koelemeijer  “Etty Hillesum: Het verhaal van haar leven”. 

Op 25 mei zal Judith Koelemeijer een lezing geven over deze biografie in de 
Geerteskerk te Kloetinge. Aanvang: 20.00 uur, Toegang: 10 euro. ( inclusief 
consumpties) 
 
De dagboeken van Etty Hillesum, een Joodse vrouw, die in 1943 in Auschwitz 
werd vermoord, zijn wereldberoemd geworden. Maar wie was zij eigenlijk? Judith 
Koelemeijer wist een schat aan nog onbekend materiaal te verzamelen over het 
leven van Etty Hillesum. In de biografie “Het verhaal van haar leven”geeft Judith 
Koelemeijer een verrassend nieuw perspectief op Etty’s leven: ze blijkt iemand 
met vele gezichten, getekend door een beladen familiegeschiedenis, waaraan ze 
zich toch weet te ontworstelen.  
“Het verhaal van haar leven” geeft een beeld van een jonge, gepassioneerde 
vrouw, die onder de meest gruwelijke omstandigheden trouw bleef aan haar 
idealen en zichzelf. 
 
Deze lezing wordt georganiseerd door de pioniersplek Hart & Ziel van de 
Geerteskerk . Voor meer informatie kunt u kijken op onze website:  
www.hartenzielkloetinge.nl.  
 

 



 
 
 
 


