
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 15 januari 2023 
voorganger: ds. Jacoline de Koe 
ouderling van dienst: Lies Walhout 
diaken van dienst: Piet Verwijs 
lector: Jenny Kole 
organist: Niels Eversdijk 
koster: Ab Lokerse  
beamer: Ronald Kole 

  
HARTELIJK WELKOM IN DEZE DIENST 
 
• Preludium: Johann Sebastian Bach – Schmücke dich, o liebe Seele (BWV 654) 
• Welkom. 
• (We gaan staan) 
• Zingen: Psalm 66: 1 en 7   Breek aarde uit in jubelzangen 
• Drempelgebed. 
• 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) 
 

• Gebed om ontferming, besloten met lied 299c Heer ontferm u 
• Zingen: Psalm 66a  Jubilate deo (3x herhalen) 

 
DIENST VAN HET WOORD. 
• Gebed. 
• Moment voor de kinderen 
• Lezing: Numeri 20: 1-13 (lector) 
• Zingen: Lied 655  Zing voor de Heer een nieuw gezang 
• Lezing: Johannes 2: 1-11 
• Zingen: Lied 525  Wij willen de bruiloftsgasten zijn 
• Overweging. 



• Orgelspel: Marcel Durpé - A solis ortus cardine (Lied 516) 
• Zingen: 791:1, 5 en  6 Liefde eenmaal uitgesproken 
 
DIENST VAN GAVEN EN GEBEDEN. 
• Inzameling der gaven. De diaconiecollecte is bestemd voor:  
Collecte Protestantse Kerk; Ondersteuning gemeenten  
Goed toegerust aan de slag. Binnen de Protestantse Kerk zijn tienduizenden 
vrijwilligers actief, zowel vrijwillig als betaald. Hun werk vindt plaats op allerlei 
terreinen: van pastoraat tot missionaire presentie, van diaconaat tot jeugdwerk 
en van bestuur tot beheer. Het is verantwoordelijk werk. Daarom is het belangrijk 
dat werkers in de kerk goed zijn toegerust. De Protestantse Kerk voorziet hierin 
met een vernieuwd trainingsaanbod. Hiermee kunnen vrijwilligers en 
professionals hun kennis en vaardigheden vergroten, ideeën opdoen en 
ervaringen uitwisselen. Meer lezen, zie kerkinactie.nl/collecterooster  
 
• Dankgebed, voorbeden, Stil Gebed en Onze Vader. 
(We gaan staan) 
• Slotlied: Lied  418: 1, 2 en 3 God Schenk ons de kracht 
• Zegen  

 
 
• Postludium: Felix Mendelssohn Bartholdy - Con moto maestoso (Uit Sonate 3) 

 
Komende zondag, 22 januari, is onze voorganger ds. Janneke Herweijer. 
 
Agenda 
Vrij.20 jan  bijeenkomst van de Emmaüsgroep in De Schakel. Aanvang 18.00 uur.  
Zo.    5 febr  afscheid en de bevestiging van ambtsdragers. 
 
 
 

App. 
Heeft u de nieuwe app van de Geerteskerk al op uw smartphone? Nee? 
Kom dan ná de kerkdienst volgende week zondag 22 jan tijdens het koffiedrinken 
naar het Noorderkoor. Er zijn daar mensen aanwezig die u kunnen helpen met 
installeren en instructie geven over het gebruik. Doen!  
 
Noteer nu vast in uw agenda: 
Donderdag 8 juni 2023: Gemeenteavond over het Beleid.  
 
 
 
 
Meditatieve wandeling op 28 januari   
Midden in de winter is er door Hart &Ziel een nieuwe meditatieve 
wandeling gepland op zaterdagmorgen 28 januari 2023. Deze wandeling in 
winterse sferen maken we dit keer wat verder van huis. We lopen een 
rondje rond het Zwaakse Weel en beginnen bij het bezoekerscentrum van 
Natuurmonumenten ( Zwaakse dijk 5, 4432 RD in Kwadendamme). 
Voor ieder die houdt van wandelen, de stilte en in de natuur tot rust en 
bezinning komt. De wandeling begint om 11:00 uur bij het 
bezoekerscentrum. Na afloop is er een kopje snert-to-go, verzorgd door 
Hart en Ziel. Graag aanmelden bij ds. Janneke Herweijer ( email: 
j.herweijer@xs4all.nl, tel: 06-47410756). Indien nodig kan vervoer worden 
geregeld. Kosten voor de wandeling: € 5,-- 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 


