
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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.n 

 

 

Nieuwsbrief/liturgie zondag 30 januari 2022 
voorganger: dhr. E. Tramper uit Krabbendijke 
ouderling van dienst: Piet Nieuwenhuize 
lector: Jenny Kole 
organist: Niels Eversdijk 
koster: Cor Dekker  
beamer: Niek Walhout 
 
 
  

  

HARTELIJK WELKOM IN DEZE DIENST 
 
• Preludium: Meditation op.57-4 – Alexandre Guilmant 

Welkom. 
 (We gaan staan) 

• Zingen: Lied 208: 1, 2, 3 en 4  Nu wordt het licht, de dag breekt aan. 

• 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: Lied 939:1, 2 en 3  Op U alleen, mijn licht, mijn kracht 
 

DIENST VAN HET WOORD. 

• Gebed. 

• Moment voor de kinderen 

• Zingen: Lied 906: 1, 6 en 8  God is tegenwoordig, God is in ons midden 

• Lezing: Psalm 91: 1- 16 (lector) 

 



• Lezing: Openbaringen 19: 6 

• Zingen: Lied 413: 1, 3 en 2  Grote God, wij loven U 

• Overweging: Mag ik dan bij U schuilen 

• Orgelspel: Mit Fried und Freud ich fahr dahin (I) – Ernst Pepping 
 
DIENST VAN GAVEN EN GEBEDEN. 

• Dankgebed, voorbeden, Stil Gebed en Onze Vader. 

(We gaan staan) 

• Slotlied: Lied 903: 1 en 2  Zou ik niet van harte zingen 

• Zegen  

 
De collecte bij de uitgang is bestemd voor diaconie en kerkvoogdij. De 
diaconiecollecte is bestemd voor: Jong Protestant. Elk jaar strijden jongere 
groepen uit heel Nederland voor de hoogste score bij Sirkelslag, een interactief  
bijbelspel van Jong Protestant. De groepen spelen het spel vanaf hun eigen locatie 
en staan online met elkaar in verbinding. Bij Sirkelslag staan altijd een 
bijbelverhaal en vaak ook diaconale thema’s centraal . Jongeren gaan zo op een 
ongedwongen manier met geloofsonderwerpen aan de slag. Voor kerken is 
Sirkelslag een mooie kans om hen betrokken te houden. 

 

Er zijn voortaan twee schalen voor de collecten, een  voor de diaconie en 
een voor de kerkrentmeesters. 
 

• Postludium: Cantilene – Joseph Rheinberger 
 

Komende zondag, 6 februari, is onze voorganger ds. Janneke Herweijer. 
 
Agenda 
ma. 31 jan vindt vanuit de Geerteskerk de uitvaartdienst plaats van Jaap Hulstein. 
U kunt dit online volgen vanaf 10.00 uur. 
di. 1 feb 19.30 u kerkenraadsvergadering in het Geerteshuis.  

 

 
Kerkbezoek. 
Naar aanleiding van de laatste persconferentie over de coronamaatregelen zijn de 
regels voor kerkbezoek iets verruimd. 
Zo zijn er weer bezoekers in de kerk toegestaan, weliswaar met een maximum 
van 50 personen en met de volgende regels: 
-Bij de entree uw handen ontsmetten en wordt u geregistreerd.  
-Bij verplaatsing mondkapjes op en 1,5 meter uit elkaar. 
-Ingang “onder de toren” en uitgang via de consistorie.  
 
 
Kerkrentmeesters. 
De actie Kerkbalans 2022 is zaterdag afgesloten. Alle medewerkers hartelijk dank 
en natuurlijk ook allen die hun toezegging hebben ingeleverd.  
 
 
 

 
 
 
 


