
Adventsviering  
Wij hopen u dit jaar weer uit te kunnen nodigen voor een feestelijke 
adventsviering met maal7jd in het Geerteshuis. 
Datum en 7jd liggen inmiddels vast: vrijdag 9 december vanaf 15.30 uur. 
Vanaf zondag 13 november liggen er intekenlijsten bij de in- en uitgang van kerk 
en volgt er meer informa7e. 
De diakenen 

Gi:en. 
De kerkrentmeesters hebben een app die u kunt gebruiken om giBen te doen. De 
app is ook te gebruiken voor giBen aan de diaconie.  

Nieuwsbrief. 
Wanneer u wekelijks de nieuwsbrief per mail wilt ontvangen kunt u dit doorgeven 
aan: nieuwsbrief@pknkloeBnge.nl 

HARTELIJK WELKOM IN DEZE DIENST 

• Preludium: Vater unser im Himmelreich (BWV 682) – J.S. Bach 
• Welkom. 
• (We gaan staan) 
• Zingen: Psalm 84: 1, 2 en 6  Hoe lieflijk, hoe goed is mij Heer  
• Drempelgebed. 
• Bemoediging en Groet:  
voorganger: Onze hulp is in de Naam van de Heer, 
gemeente: die hemel en aarde gemaakt heeB, 
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 ziUen) 

• Gebed om onVerming besloten met: Lied 299j : 3 en 4  Eer zij de God van de 
hemel 

DIENST VAN HET WOORD. 
• Gebed. 
• Moment voor de kinderen 
• Lezing: Exodus 3: 7-14 (lector) 
• Zingen: Lied 280: 1, 5, 6 en 7  De vreugde voert ons naar dit huis 
• Lezing: MaUhëus 6: 5-13 en Lucas 1: 35-38 
• Zingen: Lied 157a  Mijn ziel maakt groot de Heer 
• Overweging. 
• Orgelspel: Wo soll ich fliehen hin (BWV 646) – J.S. Bach 

Nieuwsbrief/liturgie zondag 23 oktober 2022 
voorganger: ds. J. Vos- Bu7jn uit Bilthoven 
ouderling van dienst: Lies Walhout 
diaken van dienst: Elly Vermeulen 
lector: Peter Eversdijk 
organist: Niels Eversdijk  
koster: Cor Dekker 
beamer: Ronald Koole



• Zingen: Lied 756: 1, 4, 6, 7 en 8  Laat komen Heer uw rijk 

DIENST VAN GAVEN EN GEBEDEN. 
Inzameling der gaven. De diaconiecollecte is bestemd voor: Speelgoedbank 
Zeeland. Volgens het CBS leeB momenteel één op de zeven7en huishoudens 
(gezinnen en alleenstaanden) in Zeeland inmiddels langer dan één jaar onder de 
armoedegrens. Tot die gezinnen behoren ongeveer 5000 thuiswonende kinderen. 
De meeste van deze kinderen wonen in Vlissingen, Middelburg en Terneuzen 
namelijk 800 in elk van deze  gemeenten. Er zijn 1600 kinderen die 4 jaar of langer 
onder de armoedegrens leven. 
De speelgoedbank vindt het haar taak deze kinderen in een armoedesitua7e te 
helpen. Dat doen ze door twee keer per jaar een speelgoedpakket te 
overhandigen of hen een voucher te geven waarmee ze in de winkel van de 
Speelgoedbank “2nd chance” speelgoed ter waarde van €15 kunnen uitzoeken. Zo 
wordt geprobeerd te voorkomen dat kinderen in een isolement komen, omdat ze 
geen vriendjes en vriendinnetjes durven uitnodigen om te komen spelen vanwege 
het feit dat ze geen speelgoed hebben, de financiële stress te verminderen en de 
ontwikkeling van het kind d.m.v. speelgoed te s7muleren. 

• Dankgebed, voorbeden, S7l Gebed en Onze Vader. 
(We gaan staan) 
• Slotlied: Lied 754  Liefde Gods die elk beminnen 
• Zegen  

 

• Postludium: Fuga in e-moll (BWV 548) – J.S. Bach 

Komende zondag, 30 oktober, is onze voorganger ds. R. Kamermans uit Goes 

Spiritueel café in KloeBnge 
Elk moment in het leven benuUen…… 

We lijken in het land van onbeperkte mogelijkheden te leven, maar dit heeB ook 
een keerzijde. Het geeB ons naast grote vrijheid ook onrust en gejaagdheid. Is er 
dan nog ruimte om bezig te zijn met wat er werkelijk toe doet?  
Aan de hand van een kort filmfragment  en een zingevingspel  zullen we  op 6 
november in gesprek gaan in het spiritueel café. 
Datum : zondag 6 november van 15.00 uur tot 17.00 uur. Loca7e: Op ’t Hof 
Olmenstein  Abbekindersezandweg 21,  en opgeven kan bij Rian Duininck en 
Ronald Koole via de mail: hrm@duininckconsult.nl en r.koole@live.nl 

Workshop ‘rouw en verlies’. 
Verlies en rouw horen bij ons leven 
Verlies en rouw zijn onlosmakelijk verbonden met ons leven. Verlies van 
gezondheid, vriendschap, werk of door scheiding, dood, etc. Grote en kleine 
verliezen maken we allemaal mee. We praten hier niet veel over, we gaan meestal 
gewoon door.  

• Kunnen en mogen we rouwen, gunnen we onszelf 7jd om hierbij s7l te 
staan? 

• Hoelang mogen we rouwen? 

• Wat is rouwen eigenlijk? 

• Is er normale rouw? 

Dinsdagmiddag  8 november wordt u van harte uitgenodigd om samen s7l te 
staan bij verlies en rouw. De middag wordt begeleid door Jacomien Marinussen. 
Zij volgde de opleiding rouwbegeleiding aan de Hogeschool Zeeland en werkte 
jarenlang in het Clarahope. Jacomien zal informa7e geven over verlies en rouw en 
we kunnen hierover met elkaar in gesprek gaan. 
Plaats: Geerteshuis, Jachthuisstraat Kloe7nge, aanvang 14.00 uur. 
Opgeven bij Jacomien Marinussen: j.marinussen@zeelandnet.nl. Kosten: € 7,50.   
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