
Gi#en. 
De kerkrentmeesters hebben een app die u kunt gebruiken om gi3en te doen. De 
app is ook te gebruiken voor gi3en aan de diaconie.  

Nieuwsbrief. 
Wanneer u wekelijks de nieuwsbrief per mail wilt ontvangen kunt u dit doorgeven 
aan: nieuwsbrief@pknkloe4nge.nl 

HARTELIJK WELKOM IN DEZE DIENST 

• Preludium  
• Welkom. 
• Zingen: Psalm 89: 1 en 6  Ik zal zolang ik leef bezingen in mijn lied 
• Drempelgebed. 
• (We gaan staan) 
• Bemoediging en Groet:  
voorganger: Onze hulp is in de Naam van de Heer, 
gemeente: die hemel en aarde gemaakt hee3, 
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 ziLen) 
• Kort woord van inleiding 
• Gebed om toe-wending en onOerming, besloten met lied 299c Heer onPerm u 
• Zingen: Psalm 107: 1 en 20  Gods goedheid houdt ons staande 

DIENST VAN HET WOORD. 
• Gebed om verlichRng met de Heilige Geest 
• Moment voor de kinderen 
• Zingen:Lied 846: 1 en 2  De wijsheid van voor alle 4jden 
• Lezing: Spreuken 8: 1-4, 22-24, 30 en 36  Wijsheid (lector) 
• Zingen: Psalm 150a: 3 en 4  Geprezen zij God! Laat alles wat lee# 

Nieuwsbrief/liturgie zondag  26 juni 2022 
voorganger: Dhr. E. Tramper uit Krabbendijke 
ouderling van dienst: Willem Jan Duininck 
diaken van dienst: Piet Verwijs 
lector: Wilke Fondse 
organist: Niels Eversdijk 
koster: Jan Kees Nieuwdorp 
beamer: Niek Walhout 

 



• Lezing: Handelingen 6: 1 – 7:3  Stefanus 
• Zingen: Lied 802: 1, 4, 5 en 6  Door de wereld gaat een woord 
• Overdenking Het Grote Verhaal 
• Orgelspel 
• Zingen:  

DIENST VAN GAVEN EN GEBEDEN. 
Inzameling der gaven. De diaconiecollecte is bestemd voor: KIA - Hulp en 
Perspec4ef voor mensen zonder papieren. 20 juni was het wereld – 
vluchtelingen-dag. Nederland telt zo’n 30.000 migranten zonder 
verblijfsvergunnig. Velen van hen zijn arbeidsmigranten, anderen bleven na een 
mislukte asielprocedure in Nederland, bijvoorbeeld omdat het land van herkomst 
hen niet accepteert. Ongedocumenteerden hebben weinig rechten en er is alRjd 
de angst op uitzecng. Diverse kerkelijke iniRaReven, zoals de Wereldhuizen in 
Amsterdam en Den Haag, de Pauluskerk in RoLerdam en Villa Vrede in Utrecht 
helpen met advies en dagbesteding en sRmuleren zo de veerkracht van deze 
mensen 
• Dankgebed, voorbeden, SRl Gebed en Onze Vader. 
(We gaan staan) 
• Slotlied: Lied 416: 1, 2, 3 en 4  Ga met God en Hij zal met je zijn 
• Heenzending en Zegen  

 

• Postludium 

Komende zondag, 3 juli, is onze voorganger ds. Janneke Herweijer,  
de jaarlijkse slotdienst, voorbereid door een groepje gemeenteleden. 
Het thema is “Op reis”. In deze dienst zal de cantorij zingen en ook Rian Walhout 
zal een muzikale bijdrage leveren. Na afloop is er volop gelegenheid elkaar te 
ontmoeten Rjdens het koffiedrinken en de lunch. 
Opgeven vooraf is niet nodig. 
Agenda 

ma. 27 juni 20.00u presentaRe Donkey Mobile voor de kerkenraad , in het 
Geerteshuis olv Jan-Hendrik Colijn. 
di.   28 juni 17.30 uur Koken in de Geerteskerk.  
di. 27 juni 19.30u college van kerkrentmeesters in de consistorie. 
Za.  2 juli  15.00u orgelconcert MariëLe Everse met leerlingen en Judith (harp) 
Toegang vrij.  

Afwezig. 
Vanaf zaterdag 25 juni t/m zondag 17 juli hee3 ds. Rein Brand vakanRe. Voor 
pastorale bijstand kunt u gedurende deze periode  
contact opnemen met ds. Janneke Herweijer ( 06-47410756) 
  
Koken met elkaar, met Hart en ziel.  

Ontmoeten…..samen koken….. samen eten…. 
Op dinsdag 28 juni is er weer “koken in Kloe4nge”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 maalRjd met ongeveer 15 personen. 
Opgave vooraf is noodzakelijk. Tijdens een maalRjd 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: 
kokeninkloeRnge@outlook.com.  Plaats: Geerteskerk.  

mailto:kokeninkloetinge@outlook.com

