
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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   5 juni 2022 
voorganger: ds. Janneke Herweijer 
ouderling van dienst: Piet Nieuwenhuize 
diaken van dienst: Piet Verwijs 
lector: Jenny Kole 
organist: Joël Boone 
koster: Cor Dekker 
beamer: Harmen Schot 
m.m.v. Excelsior 
 
  

  
HARTELIJK WELKOM IN DEZE DIENST 
 
• Preludium  
• Welkom. 
• Excelsior:  Lied 672 Kom laat ons deze dag 

 
Voorganger: Pinksteren is het feest van de Geest, 
                       de Geest die is als een lichtend vuur,  
                       een vlam in ons hart.        
                       Een frisse wind, die gaat waaien 
                       of een stem, die ons influistert. 
 
                       Pinksteren is het feest van de Geest 
                       die ons de weg wijst, 
                       en helpt om elkaar en U, God, te verstaan. 
                       Vrede zij u allen! 
gemeente:   de wereld zij vrede! 
voorganger: wij roepen God aan  
gemeente:   die hemel en aarde gemaakt heeft 
voorganger: die trouw is tot in eeuwigheid                                                          
gemeente:   die verdrukten recht verschaft 
voorganger: die de hongerigen brood geeft en de Geest zendt 
gemeente:   en wij worden herschapen. Amen 

(We gaan zitten) 
 



• Zingen: Lied 670: 1, 3, 4 en 6  Kom Schepper God, o heilige Geest (olv 
Excelsior) 

• Gebed om ontferming, besloten met lied 299c Heer ontferm u 
• Zingen: Lied 683  ‘t Is feest vandaag, ‘t is pinksterfeest 
• Toelichting op de liturgische schikking 

 
DIENST VAN HET WOORD. 
• Gebed. 
• Moment voor de kinderen 
• Lezing: Johannes 20: 19-23 (lector) 
• Zingen: Lied 690  Taal op de tong 
• Lezing: Handelingen 2: 1-11 (lector) 
• Excelsior: Lied 686  De Geest des Heren heeft 
• Overweging. 
• Orgelspel 
• Excelsior: Lied 675  Geest van hierboven 
• Interview met Joël Boone, organist 
 
DIENST VAN GAVEN EN GEBEDEN. 
Tijdens de inzameling der gaven spelt Excelsior. De diaconiecollecte is bestemd 
voor: 5 juni: Pinkstercollecte KIA Zuid–Afrika. Veel arme boeren in de Zuid-
Afrikaanse provincie KwaZulu-Natal leven al generaties lang in armoede. Ze 
geloven niet dat hun leven ooit zal verbeteren. Een christelijke 
ontwikkelingsorganisatie doorbreekt deze mentaliteit door boerenfamilies te 
laten samen werken. De organisatie inspireert hen met bijbelverhalen en leert 
hen hoe ze met betere landbouwmethoden de voedselopbrengst kunnen 
verhogen. In het kader van “jong geleerd, oud gedaan” investeert de organisatie 
juist ook in kinderen, zodat er een structurele verbetering van de 
leefomstandigheden optreedt. Zo helpt Xolile van 13 jaar haar oma groente en 
fruit te verbouwen. Haar oma is enthousiast over de training die zij heeft 
gekregen, haar bedrijfje bloeit als nooit tevoren. “Ik heb geen geldzorgen meer en 
kan goed voor mijn kleinkinderen zorgen”. 
 
• Dankgebed, voorbeden  
• Aansteken van 7 kaarsen voor de 7 gaven van de Geest 
• Stil Gebed en Onze Vader. 
(We gaan staan) 
• Slotlied: Lied 687  Wij leven van de wind 

• Zegen  

 
 
• Postludium 

 
Komende zondag, 12 juni, is onze voorganger ds. Jacoline de Koe uit Goes 
 
Agenda 
di.      7 juni: 19.30 uur kerkenraad in het Geerteshuis. 
Woe. 8 juni: 14.00 uur, voorbereiding slotdienst in de consistorie. 
 
Collectes 
Met ingang van deze zondag beginnen we weer met collecteren met een 
rondgang tijdens de dienst. 
Aan de uitgang staat een schaal voor de uitgangscollecte.  
 
Collectanten deze zondag: 
- Willeke Fondse (diaconie) 
- Piet Verwijs (diaconie) 
- Piet Nieuwenhuize (kerkvoogdij) 
- H. Kloosterman (kerkvoogdij) 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 


