
Koken in Kloe)nge begint weer! 

Eens in de zes weken is er op dinsdagmiddag vanaf 17.30 uur de gelegenheid 
om samen met Mariska Boer en  Christel  de Vries, met elkaar én met Hart en 
Ziel in een gemoedelijke sfeer te koken in de Geerteskerk. Het menu wordt van 
te voren bedacht en ingekocht. We koken met zijn allen en ieder kan daarbij 
zijn eigen taak kiezen. 

Daarna is er een gezamenlijke maalJjd.  Tijdens een maalJjd vinden vaak 
mooie gesprekken plaats. De koks en deelnemers kunnen per maand variëren. 
Deelname is voor ieder die mee wil koken en eten. Kookervaring is niet vereist. 
De kosten bedragen € 12,-- per persoon. Opgeven vooraf is noodzakelijk. 
Opgave bij Mariska Boer: kokeninkloeJnge@outlook.com  

Na het succes van het afgelopen seizoen zijn er voor het najaar de volgende 
data gepland:  18 oktober en 22 november 

Op 19 oktober is de 2e bijeenkomst van de Bijbelgesprekskring  

Aan de hand van het boekje “Eten met Jezus, Bijbelstudies over maalJjden in 
Lucas”  zullen we in gesprek gaan. Samen eten was voor Jezus belangrijk. Door 
met hem te eten veranderden mensen. Door de boeiende gesprekken die aan 
tafel ontstonden werd iets duidelijk van de wereld die Jezus voor ogen stond: 
het Koninkrijk van God.  We lezen gedeelten waarin het gaat om tafelmanieren 
en hygiëneregels, over een liefdadigheidsdiner en de laatste maalJjd.  
       

Data:  19 oktober, 23 november, 11 januari,15 februari en 15 maart. Tijd: 19.30 
uur, in het Geerteshuis. Opgeven kan bij ds. Janneke Herweijer via de mail of 
telefonisch( 0647410756) 
Gi1en. 
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@pknkloe)nge.nl 

HARTELIJK WELKOM IN DEZE DIENST 

• Preludium: Herr Jesu Christ, dich zu uns wend, BWV 655 J.S. Bach 
• Welkom. 
• (We gaan staan) 
• Zingen: Lied 274  Wij komen hier ter ere van uw naam 
• Drempelgebed. 
• 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 ziOen) 

• Zingen: Lied 754  Liefde Gods die elk beminnen (muziek:  cantorij) 
• Gebed om onPerming, besloten met lied 299e  (cantorij) 

DIENST VAN HET WOORD. 
• Gebed. 
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ouderling van dienst: Willem Jan Duininck  
diaken van dienst: Rennie Naafs 
lector: Jannie de WiOe 
organist: Michel de Wit 
koster: Ab Lokerse 
beamer: Joan van der Velden 
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• Moment voor de kinderen 
• Lezing:  Psalm 4  Oosterhuis (lector) 

Hoor mij, wees niet doodse sXlte. 
Geef mij antwoord als ik roep. 
Uit mijn afgrond hoor mij roepen: 
Geef mij ruimte wijd als de hemel. 
Mens, hoe lang nog hou je vast aan 
Schijn en noodlot? Kom tot inkeer. 
Hij gee3 antwoord als je roept. 
Hij gee3 ruimte, wijd als hemel. 
Hier nu hoor mij. Kom tevoorschijn. 
Niet om’t een of ander roep ik. 
Om een nieuwe aarde schreeuw ik 
Als een vrouw in barensweeën. 
Zal ik ooit nog veilig wonen 
Slapen in een droom van vrede? 
Ja ik zal nog- geef mij antwoord. 
Hoor mij. Wees niet doodse sXlte 

• Zingen: Lied 854 (2x) cantorij zingt eenmaal voor   God, soms is het donker, we 
voelen ons alleen 

• Lezing: Lucas 18: 1-8 (lector) 
• Zingen: Lied 902: 1, 3, 4 en 6  Is God de Heer maar voor mij 
• Overweging. 
• Orgelspel: Communion, H. Willan 1880-1968 
• Zingen cantorij: Wees Gij het woord , Gij de s)lte (refrein 2x) 

DIENST VAN GAVEN EN GEBEDEN. 
• Inzameling der gaven. De diaconiecollecte is bestemd voor:  Deze zondag is het 

Wereldvoedseldag. We collecteren voor betere leefomstandigheden voor 
Javaanse boeren. Op het Indonesische eiland Java wonen veel boerengezinnen 
die nauwelijks kunnen rondkomen. Met steun van KIA helpt de Javaanse kerk 
hen om duurzaam te ondernemen en coöperaXes op te zeOen. Tijdens 
trainingen worden christelijke waarden en normen gekoppeld aan het 
bedrijven van landbouw. Door de coöperaXes raken boeren minder adankelijk 
van tussenhandelaren en krijgen ze een hogere prijs voor hun producten. Het 
project is zo succesvol dat het wordt uitgebreid tot in Midden – Sulawesi. 

• Dankgebed, voorbeden, SXl Gebed en Onze Vader. 
• Zingen: Lied 385  De tafel van samen, de tafel is gedekt 

Viering Heilig Avondmaal 
Gesproken tafelgebed : ‘Gij die mij aankijkt’ met acclamaXe: 
Gij die mij aankijkt, dat ik antwoord. 
       
 Onze Vader 
 We delen brood en wijn. 
 Dankgebed 
(We gaan staan) 

• Slotlied: Lied 425  Vervuld van uw zegen gaan wij onze wegen 
• Zegen  

 

• Postludium: Finale Jubilante  H. Willan 

Komende zondag, 23 oktober, is onze voorganger ds. K. Vos- BuXjn uit Bilthoven 

Agenda 

di.     18 okt. Koken in KloeXnge in de Geerteskerk, 17.30u 
woe. 19 okt. Bijbelgesprekskring in het Geerteshuis 19.30u 
do.    20 okt. MaalXjd voor ouderen 12.00u 
do.    20 okt. Vergadering kindernevendienstleiding bij Els Robbeson 19.30u 
  




