
 
De dood:  praat erover 
Hoe begin je een gesprek over sterven en de dood? Hier gaan we met elkaar bij 
stilstaan. We gaan met elkaar in gesprek, wisselen kennis uit en geven aandacht 
aan onze sterfelijkheid. Dit alles op een respectvolle, open en ontmoetende 
manier. 
De middag wordt geleid door Jacomien Marinussen. Zij is werkzaam geweest bij 
Hospice Het Clarahofje, geeft trainingen rondom verlies en rouw en begeleidt 
mensen in rouw. Zij heeft de Post-HBO opleiding Rouw en Verlies aan  de HZ net 
afgerond. 
Komt u ook? 
Van harte welkom op woensdag 22 juni, het Geerteshuis. 
Inloop 14:15 uur. Aanvang: 14:30 uur (einde +/- 16:30).   
Bij voorkeur aanmelden, dit kan via  : j.marinussen@zeelandnet.nl  
 www.hartenzielkloetinge.nl  
 

Koken met elkaar, met Hart en ziel.  

Ontmoeten…..samen koken….. samen eten…. 
Op dinsdag 28 juni is er weer “koken in Kloetinge”in de Geerteskerk 
Vanaf 17.30 uur de gelegenheid om onder leiding van Mariska Boer  en  Christel  
de Vries met elkaar én met Hart en Ziel in een gemoedelijke sfeer te koken in de 
Geerteskerk. Daarna is er een gezamenlijke maaltijd met ongeveer 15 personen. 
Opgave vooraf is noodzakelijk. Tijdens een maaltijd vinden vaak mooie 
gesprekken plaats.  De koks kunnen per maand variëren. Deelname is voor ieder 
die mee wil koken en eten. Kookervaring is niet vereist. Opgave bij Mariska Boer: 
kokeninkloetinge@outlook.com.  Plaats: Geerteskerk.  
 
 
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 19 juni 2022 
voorganger: ds. Janneke Herweijer 
ouderling van dienst: Lies Walhout 
diaken van dienst: Elly Vermeulen 
lector: Reanne Vlaming  
organist: Mariëtte Everse 
koster: Martin Bijkerk 
beamer: Ronald Koole 
 
 
  

  
HARTELIJK WELKOM IN DEZE DIENST 
 
Preludium: Nun Lobe meine Seele den Herrn - BWV 60 - J.S Bach 
• Welkom. 
• Zingen: Lied 282: 1 en 2  Genesteld aan uw hart 
• Drempelgebed. 
• (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. 
 
Gedicht: Hier ben ik ( Anton Ent) 
Hier ben ik, hier woon ik, hier in uw naam, in vier heilige letters  
heb ik een dak boven mijn hoofd 
 
Zoals een wandelaar aan de rivier thuiskomt in het gakken van ganzen 
hier ben ik, beloofd is beloofd. 

(We gaan zitten) 
• Zingen: Lied 677  Geest, uit de hemel neergedaald 
• Gebed om ontferming, besloten met lied 299d Heer ontferm u 
• Zingen: Lied 305  Alle eer en alle glorie   



 
DIENST VAN HET WOORD. 
• Gebed. 
• Moment voor de kinderen 
• Lezing: Jesaja 65: 1-9 (lector) 
• Zingen: Lied 944: 1, 3 en 4  O Heer, verberg u niet voor mij 
• Lezing: Lucas 8: 26-39 (lector) 
• Zingen: Lied 942  Ik sta voor U in leegte en gemis 
• Overweging. 
• Orgelspel: : Pavane van W. Byrd 
• Zingen: Lied 841  Wat zijn de goede vruchten 
 
DIENST VAN GAVEN EN GEBEDEN. 
Inzameling der gaven. De diaconiecollecte is bestemd voor: Sri Lanka  Stichting 
Nederland (Goes). Doordat er veel niet doorgegaan is in de  afgelopen periode 
i.v.m. corona, was het voor de stichting fijn dat de giften van de vaste donateurs 
en collecten in de kerken wel doorgingen. Zo kon de zorg voor de kinderen 
gewoon doorgaan. Zeker in deze moeilijke tijd hebben ze in Srilanka onze steun 
hard nodig. 
• Dankgebed, voorbeden, Stil Gebed en Onze Vader. 
(We gaan staan) 
• Slotlied: Lied 418: 1, 2 en 3  God, Schenk ons de kracht dicht bij U te blijven  
• Zegen  

 
 
Postludium: Fuge - J. L. Krebs 
 
Komende zondag, 26 juni, is onze voorganger dhr. Erik Tramper uit Krabbendijke 
 
 
 

Agenda 
Di.      21 juni 10.00 vergadering werkgroep Pastoraat in Geerteshuis.  
Woe. 22 juni  14.30 uur De dood praat erover, Geerteshuis 
Woe. 22 juni  19.30 uur  voorbereiding startdienst 
Do.    23 juni  19.30 uur vergadering Hart & Ziel 
Za.     25 juni 15.00 uur Zomerconcert in de Geerteskerk door Geurt van Lagen, 
orgel. Toegang vrij.  
 
Doopjurken. 
De lezing die werd gegeven door Evelien Walhout over doopgebruiken, is te 
beluisteren op kerkomroep. 
 
Meditatieve wandeling. 
Met de zomer in aantocht is er door Hart &Ziel weer een meditatieve wandeling 
gepland op zaterdagmorgen 18 juni. De ervaring van veel mensen is, dat je met 
de wind om je hoofd, de zon op je gezicht vaak tot nieuwe inzichten komt. Juist 
als je buiten bent in de natuur, kunnen je gedachten, die soms door je hoofd 
dwarrelen, tot rust komen. En zo kom je vaak bij diepere gevoelens, die er in je 
leven 
De methode van de Emmaüswandeling wil hierbij helpen. Gedurende een deel 
van de wandeling loop je in stilte, en een deel van de wandeling ben je – twee aan 
twee- in gesprek, net als destijds de Emmaüsgangers. Dit is echter geen ‘must’. 
Soms worden tijdens de wandeling oude contacten hernieuwd en ook dit kan heel 
zinvol zijn. 
Het thema van deze wandeling is ” twijfel en geloof” en deze begint om 10.00 uur 
bij het Geerteshuis. Na afloop is er bij het Geerteshuis een kop soep met een 
broodje. Graag vooraf aanmelden vóór 14 juni bij ds. Janneke Herweijer ( email: 
j.herweijer@xs4all.nl, tel: 06-47410756) 
 
De stiltehoek 
Zoals u weet is er in één van de zijbeuken van de kerk een stiltehoek ingericht. 
M.n.  op woensdag en zaterdag tijdens  “kerk open” kunt u daar in stilte zitten, of 
een kaarsje aansteken. Ook voor of na de kerkdienst bent u natuurlijk in de 
gelegenheid om een kaarsje aan te steken in de stiltehoek van de kerk.   
 

 



 
 
 
 


