
Mededeling. 
Op woensdag 20 april is deze  middag : "de dood praat erover, niet erover heen" 
helaas niet door gegaan,  
omdat er tevoren  nog weinig aanmeldingen waren.  
Op het  laatste moment kwamen er toch nog een aantal aanmeldingen binnen 
voor deze  middag  
Daarom is besloten om te zoeken naar een mogelijkheid om deze middag op vrij 
korte termijn toch doorgang te laten vinden. Aanmelden kan bij Jacomien 
Marinussen via  email:  
j.marinussen@zeelandnet.nl. We houden u dan op de hoogte van de nieuwe 
datum. 
 
Gedichten 
Op woensdag 11 mei is er een avond over Dietrich Bonhoeffer.  Op deze avond 
zullen  we enkele gedichten lezen en bespreken, die Bonhoeffer in de gevangenis 
geschreven heeft. Ook zullen we  van deze gedichten moderne  
bewerkingen lezen en luisteren naar liederen die hierdoor geïnspireerd zijn.  
De avond begint om 19.30 uur, de locatie is het Geerteshuis. Opgeven kan bij 
Janneke Herweijer: email: j.herweijer@xs4all.nl 
 
 
Alvast noteren! 
Op woensdagavond 1 juni om 19.30 uur is er een gemeenteavond gepland. Voor 
het eerst sinds lange tijd kunnen we weer bij elkaar komen om terug te kijken op 
de coronatijd en vooruit te kijken naar de toekomst. Nadere mededelingen volgen 
nog, maar noteert u deze datum alvast!   
De kerkenraad 

 
 
 
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 24 april 2022 
voorganger: dhr. R. Stobbelaar uit Goes 
ouderling van dienst: Willem Jan Duininck 
lector: Jenny Kole 
organist: Joël Boone 
koster: Martin Bijkerk  
beamer: Harmen Schot 
 
 
  

  

HARTELIJK WELKOM IN DEZE DIENST 
 
• Preludium: Sonate II - Mendelssohn 

• Welkom. 

• (We gaan staan) 
• Zingen: Lied 634  U zij de glorie 

• 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 
 

DIENST VAN HET WOORD. 

• Gebed. 

• Moment voor de kinderen 

• Lezing: Psalm 131 (lector) 

• Zingen: Lied 867  Loof overal, loof al wat adem heeft 

• Lezing: Lucas 11: 1-13 

• Zingen: Lied 896  Wie heeft zijn geld verloren 

• Overweging. 
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• Orgelspel: Improvisatie 

• Zingen: Lied 653: 1, 3, 4 en 7  U kennen, uit en tot U leven 
 
DIENST VAN GAVEN EN GEBEDEN. 

• Dankgebed, voorbeden, Stil Gebed en Onze Vader. 
(We gaan staan) 

• Slotlied: Lied 415  Zegen ons Algoede 

• Zegen. 

• Zegen  
 

 
• Postludium: Christ lag in Todesbanden, BWV 625 - J.S. Bach (Lied 618) 

 

Er staan voortaan twee schalen voor de collecten bij de uitgang onder de 
toren én bij de uitgang langs de consistorie. 
 
De collecte bij de uitgang is bestemd voor diaconie en kerkvoogdij. De 
diaconiecollecte is bestemd voor: De Voedselbank. Voedselbank De Bevelanden 
helpt mensen met een inkomen onder de armoedegrens door ze tijdelijk te 
voorzien van een wekelijks voedselpakket. Om de klanten van voldoende voedsel 
te kunnen voorzien wordt er samengewerkt met bedrijven, instellingen, 
overheden en particulieren. Zo zorgen ze er samen voor dat voedseloverschotten 
verdwijnen en het milieu minder wordt belast. Met als motto: Oog voor voedsel, 
hart voor mensen.  Onlangs hoorde ik dat er zoveel vraag is naar de 
voedselpakketten dat er extra voedsel ingekocht moet worden  
 
 

 
Komende zondag, 1 mei, is onze voorganger ds. J. Oosterhoff uit Oosternijkerk 

 
Agenda 
Do. 28 april om 20.00 uur, vergadering Hart & Ziel, Bizetlaan 5 
 
Diaconie. 
De  jaarrekening Diaconie van 2021 is gereed en ligt voor iedereen ter inzage 
beschikbaar. Geïnteresseerden kunnen een afspraak maken met Piet Smallegange 
via telefoonnummer: (06) 36 22 07 28. 
 
Koningsdag 2022 
We zoeken weer bakkers voor lekkers op de koffietafel tijdens Koningsdag.  
Taarten, cakes , boterkoek of anders lekkers voor de verkoop tbv ons prachtig 
monument.  
Ook vrijwilligers voor bij de koffie en boeken zijn weer van harte welkom , doen 
jullie weer mee ?  
Heeft u nog mooie boeken die het verdienen extra gelezen te worden breng ze op 
zondag mee naar de kerk.  
Dit jaar is er een fotowedstrijd info op website of Facebook . 
Aanmelden en info kerkkloetinge@gmail.com  
Of natuurlijk persoonlijk bij Sjakko , Edwin , Sjaak of Els  
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