
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 6 februari 2022 
voorganger: ds. Janneke Herweijer 
ouderling van dienst: Lies Walhout 
lector: Edwin Pieterse 
organist: Joël Boone 
koster: Jan Kees Nieuwdorp 
beamer: Harmen Schot 
Cantorij o.l.v, Corrie Smits- Harinck 
 
 
  

  

HARTELIJK WELKOM IN DEZE DIENST 
 
• Preludium: Passacaglia van Dietrich Buxtehude 

• Welkom 

• Zingen: Lied 215: 1, 4 en 5  Ontwaak, o mens, de dag breekt aan 

• Drempelgebed. 

• We gaan staan) 
• 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: 1 (cant), 2 (allen) Heer ontferm 
u  

• Zingen: Psalm 67a: 1, 2 en 3 (cant), refrein (allen) Heel de aarde jubelt en 
juicht voor de Heer 
 

DIENST VAN HET WOORD. 

• Gebed. 

• Moment voor de kinderen 



• Lezing: Klaagliederen 3: 22-26 en 31-32 (lector) 

• Zingen: Psalm 103e (cant) 

• Lezing: Johannes 11: 1-16 (lector) 

• Zingen: Lied 1003 cantorij zingt alle verzen, refrein: 1 en 2 (cant) 3, 4 en 5 
(allen)  Stil is de straat 

• Overweging. 
Orgelspel: Allegretto in C-minor van César Franck 

• Interview met Lies Walhout over ‘kerk open’ 
 
DIENST VAN GAVEN EN GEBEDEN. 

• Dankgebed, voorbeden, Stil Gebed en Onze Vader. 

(We gaan staan) 

• Slotlied: Lied 903: 1, 2 en 6  Zou ik niet van harte zingen 

• Zegen  

 
 

 

Postludium: Sortie Grand Choeur in D-major van César Franck 
 

Er zijn voortaan twee schalen voor de collecten, een  voor de diaconie en 
een voor de kerkrentmeesters. 
 
De collecte bij de uitgang is bestemd voor diaconie en kerkvoogdij. De 
diaconiecollecte is bestemd voor: Wereld diaconaat Oeganda. Goed boeren in 
een lastig klimaat! Klimaat verandering zorgt in het noorden van Oeganda voor 
steeds meer droogte én overstromingen. Het wordt steeds moeilijker om genoeg 
voedsel te verbouwen. De Oegandese Anglicaanse Kerk steunt boeren en 
boerinnen in hun strijd om het bestaan. Ze krijgen (landbouw) training op 
demonstratievelden. Daar leren ze hoe je met droogtebestendige zaden en 

houtbesparende ovens, en door bomen te planten en de oogst goed op te slaan 
beter bestand bent tegen het klimaat. De boeren geven hun kennis weer door 
aan anderen. Dorothy, boerin in Noord Oeganda: “Vroeger wist ik precies 
wanneer het regen seizoen kwam en wanneer het droog zou blijven. Maar nu zijn 
er lange droge periodes en valt er soms juist ook heel veel regen Dat is lastig met 
planten en oogsten”. Ze heeft  geleerd hoe ze haar oogst beter kan bewaren.  
 
Komende zondag, 13 februari, is onze voorganger dhr. S. Janse uit Middelburg 
 
Agenda 
Di.      8 febr 10.00 u pastoraal overleg in het Geerteshuis. 
Di.      8 febr 20.00 u doopgesprek in de consistorie van de kerk. 
Woe. 9 febr 19.30 u Bijbelgesprekskring in het Geerteshuis. 
  

Kerkbezoek. 
Naar aanleiding van de laatste persconferentie over de coronamaatregelen zijn de 
regels voor kerkbezoek iets verruimd. 
Zo zijn er met ingang van zondag vandaag 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.  
 
 

 
 

 

 
 

 
 
 
 


