
Programma orgelconcert Steven Knieriem  
Johann Sebastian Bach (1685 - 1750) 
Fantasia in C-Moll, BWV 562  
Joseph Haydn (1732 - 1809) 
Flötenuhr (Hob XIX - 1792) - Allegro moderato  
- Andante (allegretto)  
- Allegro moderato  
- Andante  
- Menuett  
- Menuett ‘Der Wachtelschlag’ - Allegretto  
- Menuett  
- Allegro moderato  
- Vivace  
- Menuett allegretto  
- Presto  
Felix Mendelssohn Bartholdy (1809 - 1847) 
Andante mit Variationen  
Louis Vierne (1870 - 1937) 
uit ‘24 Pièces en style libre, Op.31’  
- Scherzetto  
- Legende  
Jacques-Nicolas Lemmens (1823 - 1881) 
- Fanfare  
- Cantabile  
- Final 
 
 
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 17 juli 2022 
voorganger: ds. Janneke Herweijer 
ouderling van dienst: Willem Jan Duininck 
diaken van dienst: Piet Verwijs 
lector: Peter Eversdijk 
organist: Mariëtte Everse 
koster: Martin Bijkerk 
beamer: Harmen Schot 
 
 
  

  
HARTELIJK WELKOM IN DEZE DIENST 
 
• Preludium: Voluntary van J. Stanley 
• Welkom. 
• Zingen: Lied 217: 1, 2 en 3  De dag gaat open voor het woord des Heren 
• Op de drempel 
In de schaduw van uw vleugels waak ik 
Met uw licht voor ogen bid ik mij het donker door, 
Zing ik mij van zorgen vrij ( Sytze de Vries)  
• (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: Lied 217: 4  Wilt Gij vandaag en tot het eind der dagen 
• Kyrie-gebed besloten met lied 299d Heer ontferm u over ons 
• Zingen: Psalm 150a: 1 en 3  Geprezen zij God! Gij engelenkoor 

 
DIENST VAN HET WOORD. 
• Gebed. 
• Moment voor de kinderen 



• Zingen: Lied 288  Goedemorgen, welkom allemaal 
• Lezing: 1 Samuël 1: 1-20 (lector) 
• Zingen: Lied 152: 1, 2, 6 en 10  Mijn hart verheugt zich zeer 
• Lezing: Lucas 10: 38-42 (lector) 
• Zingen: Lied 313: 1, 2 en 5  Een rijke schat van wijsheid 
• Overweging. 

Orgelspel: Cantabile van G. Lasceux 
• Zingen: Lied 825: 1, 3, 4 en 5  De wereld is van hem vervuld  
 
DIENST VAN GAVEN EN GEBEDEN. 
• Inzameling der gaven. De diaconiecollecte is bestemd voor: 
Imparare Giocando: kinderopvang in Portici / Napels.  
Kinderen uit de sociaal zwakke gezinnen of uit onvolledige gezinnen, die anders 
op straat zouden leven, worden in dit centrum opgevangen na schooltijd, spelen, 
knutselen en krijgen hulp bij hun huiswerk en zo krijgen ze kansen voor een beter 
leven, voor hun toekomst. Dit alles vanuit een protestants-christelijke 
achtergrond.  
Rosaria Vincenzi- Russo geeft leiding aan een team van vooral vrijwilligers en met 
haar onderhouden we contact over de opvang. Tijdens de schoolvakantie in juni 
en juli wordt er dit jaar opnieuw een zomerkamp met diverse activiteiten voor 
kinderen georganiseerd, zodat de kinderen ook in deze periode opvang en 
begeleiding hebben. Dit is altijd een intensieve tijd, waarin de kinderen meer tijd 
doorbrengen bij de opvang en ook meer maaltijden krijgen aangeboden. Ook 
schrijft Rosaria dat ze twee kinderen uit Oekraine heeft kunnen opvangen en de 
families geholpen door kleding, medicijnen en enige levensmiddelen op te sturen. 
Uw steun hard nodig! 
 voor meer informatie kijk ook eens op: 
https://italianchildmission.wixsite.com/italianchildmission 
 
• Dankgebed, voorbeden, Stil Gebed en Onze Vader. 
(We gaan staan) 
• Slotlied: Lied 423  Nu wij uiteen gaan vragen wij God 
 
 
 
 
 
 

• Zegen  
Dat de weg je tegemoet komt 
Dat de wind je steunt in de rug, 
Dat de zon je gezicht warmt 
De regen je veld vruchtbaar maakt 
En totdat we elkaar weer zien: 
Dat God je in de palm van zijn hand bewaart. 
Gemeente : Amen 
 

 
 
Postludium: Duo 6 van G. Lascceux 

 
Komende zondag, 24 juli, is onze voorganger ds. J. Vos- Butijn uit Bilthoven 
 
Agenda 
di.      19 juli 19.30u kerkenraad in het Geerteshuis.  
Woe. 20 juli 16.00u college van kerkrentmeesters in de consistorie.  
Za.     23 juli  15.00u Orgelconcert door Steven Knieriem  
 
Foto expositie. 
Op verzoek van Hart &Ziel heeft de fotoclub Goes een expositie ingericht rond het 
thema ‘Verbinding’. 
De 34 leden van Fotogroep Goes hebben dit thema verschillend benaderd,  
ieder vanuit zijn of haar eigen perspectief, passie of fotospecialisatie.  
Bij sommige foto’s is het thema verbinding meteen duidelijk. Bij andere word je 
uitgedaagd om vanuit een breder perspectief te kijken, of met meer diepgang. 
De expositie is vanaf 3 juli te bezichtigen op woensdag en zaterdag tijdens ‘Kerk 
Open’ van 13.30 uur- 16.00 uur. 
  
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 


