
Startzondag 
Het duurt nog even,maar u kunt de datum alvast noteren:  op zondag 18 
september is het weer  startzondag! Aan de dienst zal medewerking worden 
verleend door de cantorij en waarschijnlijk ook door enkele leden van de 
brassband Excelsior. Na afloop is er koffiedrinken een puzzeltocht op de fiets of in 
de auto een locaGe aan de Abbekinderse Zandweg, waar een vers frietje op ons 
wacht.  Rond 14.00 uur is het programma afgelopen.  Uitgebreide mededelingen 
en opgave volgen nog.  

Gi-en. 
De kerkrentmeesters hebben een app die u kunt gebruiken om giNen te doen. De 
app is ook te gebruiken voor giNen aan de diaconie.  

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

HARTELIJK WELKOM IN DEZE DIENST 

• Preludium: U Here Jezus roep ik aan  - Bert MaUer 
• Welkom. 
• Zingen: Lied 272: 1, 2 en 3  Wij zoeken in uw huis uw aangezicht, o Here 
• Drempelgebed. 
• (We gaan staan) 
• Bemoediging en Groet:  
voorganger: Onze hulp is in de Naam van de Heer, 
gemeente: die hemel en aarde gemaakt heeN, 
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 ziUen) 

• Gebed om on\erming, besloten met lied 299c Heer onRerm u 
• Zingen: Lied 303: 1, 2 en 3  Zonne en maan, water en wind 

DIENST VAN HET WOORD. 
• Gebed. 
• Lezing: Psalm 138 (lector) 
• Zingen: Psalm 138: 4  Als ik, omringd door tegenspoed 
• Lezing: Lucas 11: 1-13 
• Zingen: Acclama:e lied 339a  U komt de lof toe, U het gezang 

Nieuwsbrief/liturgie zondag 24 juli 2022 
voorganger: ds. J. Vos- BuGjn uit Bilthoven 
ouderling van dienst: Lies Walhout 
diaken van dienst: Aart Minnaard 
lector: Cobi Frens 
organist: Niels Eversdijk  
koster: Ab Lokerse 
beamer: Joan van der Velden 

 



• Overweging. 
• Orgelspel: Vater Unser im Himmelreich (BWV 683) – Johann SebasGan Bach 
• Zingen: Lied 370: 1, 2 en 3  Vader, die woont in hemels licht 

DIENST VAN GAVEN EN GEBEDEN. 
Inzameling der gaven. De diaconiecollecte is bestemd voor: Vrienden Cliënten 
Emergis: (VCE). Deze sGchGng biedt een helpende hand bij een nieuwe start. Dat 
betekent dat ze individuele cliënten (financieel) ondersteunt zodat ze weer wat 
makkelijker in de maatschappij kunnen meedoen. De VCE geeN bijvoorbeeld 
budget voor het inrichten of het opknappen van een woning of voor een cursus 
die de kansen op de arbeidsmarkt vergroot. 

• Dankgebed, voorbeden, SGl Gebed en Onze Vader. 
(We gaan staan) 
• Slotlied: Lied 864: 1, 4 en 5  Laat ons de Heer lofzingen 
• Zegen  

 

• Postludium: Concerto (BWV 592) – Johann SebasGan Bach 

Komende zondag, 31 juli, is onze voorganger dhr. R. Stobbelaar uit Goes 

Afwezig 

Vanaf vrijdag 22 juli t/m vrijdag 12 augustus is ds. Janneke Herweijer afwezig 
vanwege vakanGe. In dringende situaGes kunt u contact opnemen met onze 
scriba,  dhr. Piet Nieuwenhuize, die op de hoogte is welke predikant er 
beschikbaar is ( tel: 06-38915275, scriba@pknkloeGnge.nl) 

Foto exposi:e. 
Op verzoek van Hart &Ziel heeN de fotoclub Goes een exposiGe ingericht rond het 
thema ‘Verbinding’. 
De 34 leden van Fotogroep Goes hebben dit thema verschillend benaderd,  
ieder vanuit zijn of haar eigen perspecGef, passie of fotospecialisaGe.  
Bij sommige foto’s is het thema verbinding meteen duidelijk. Bij andere word je 
uitgedaagd om vanuit een breder perspecGef te kijken, of met meer diepgang. 
De exposiGe is vanaf 3 juli te bezichGgen op woensdag en zaterdag Gjdens ‘Kerk 
Open’ van 13.30 uur- 16.00 uur. 
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