
Meditatieve wandeling op 28 januari   
Midden in de winter is er door Hart &Ziel weer een nieuwe meditatieve 
wandeling gepland op zaterdagmorgen 28 januari 2023. We lopen een 
rondje rond het Zwaakse Weel en beginnen bij het bezoekerscentrum van 
Natuurmonumenten (Zwaakse dijk 5, 4432 RD in Kwadendamme). Na 
afloop is er een kopje snert-to-go, verzorgd door Hart en Ziel. Graag vooraf 
aanmelden vóór 22 januari bij ds. Janneke Herweijer ( email: 
j.herweijer@xs4all.nl, tel: 06-47410756). Indien nodig kan vervoer worden 
geregeld. Kosten voor de wandeling: 7,50 euro. 
 
Is er meer? Ontdek het op Alpha. 
Is er meer? Wie vraag zich dit niet eens af? Deze vraag en alles wat er mee 
samen hangt komt aan bod tijdens bijeenkomsten van Alpha. Wil je samen 
met anderen op zoek gaan? Op donderdag 12 januari 2023 start er een 
Alpha in Goes. We behandelen in 12 weken de basis van het christelijke 
geloof. Meer weten of aanmelden? E-mail: alphagoes@hotmail.com of  
0113-344955. 
 
Nieuwe website. 
Per 1 januari hebben wij een nieuwe website. Onze webmaster, Joop 
Liplijn, heeft hier hard aan gewerkt en zet de nieuwe site dus op 1 januari 
actief: www.pknkloetinge.nl 
 
Nieuwsbrief. 
Wanneer u wekelijks de nieuwsbrief per mail wilt ontvangen kunt u dit 
doorgeven aan: nieuwsbrief@pknkloetinge.nl 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HARTELIJK WELKOM IN DEZE DIENST 
 

• Preludium. 

• Welkom door de ouderling. 
(We gaan staan) 

 
DE VOORBEREIDING. 

• Zingen: Psalm 25: 7. 

• 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) 

• Zingen: Psalm 25: 8. 

• Gebed om ontferming, besloten met Lied 299c Heer ontferm u. 

• Adventslied: Lied 158 A: 1 en 3.  
 

DIENST VAN HET WOORD. 

• Zondagsgebed. 

• Moment voor de kinderen: Adventproject + projectlied. 
 

 

Nieuwsbrief/liturgie zondag 18 december 2022      
voorganger: ds. G. J. Smit uit Middelburg 
ouderling van dienst: Piet Nieuwenhuize 
diaken van dienst: Harmen Schot 
lector: Coby Frens 
organist: Mariëtte Everse 
koster: Cor Dekker 
beamer: Lars Koole 
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Ik zing van licht dat God ons geeft: 
het levenslicht voor al wat leeft. 
Wie draagt dat licht, wie brengt het voort? 
Wie geeft het aan de mensen door? 
 
vierde zondag (Tamar): 
De stam van Juda bleef bestaan, 
want Tamar is niet weggegaan. 
Als hoopvolle en sterke vrouw 
bleef zij geloven in Gods trouw. 
 
Tekst: Erik Idema 
Melodie: ‘Ik ben een engel van de Heer’, LB 469 
 

• Lezing: Romeinen 13: 11 – 14. 

• Zingen: Psalm 85: 1 en 2. 

• Lezing: Lukas 21: 25 – 33 (lector). 

• Zingen: Lied 445. 

• Overweging. 

• Orgelspel 

• Zingen: Lied 451. 
 
DIENST VAN GAVEN EN GEBEDEN. 
Inzameling der gaven.  
Er wordt gecollecteerd voor diaconie en kerkrentmeesters. 
De eerste collecte is bestemd voor Cornel. Afgelopen zomer kregen we 
bericht van Olga en Piet de Haas met de aankondiging dat ze het project in 
ongeveer 4 à 5 jaar willen afronden. Zie Op Weg nr 5. Daarom blijven we ze 
in elk geval dit jaar nog graag ondersteunen met een collecte en met de 
wens dat het Cornel Children Centre een goede plek blijft voor de mensen 
in Tanzania die er wonen en werken. 
Aan de uitgang is er een collecte voor het onderhoud van de Geerteskerk. 
 

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

• Slotlied: Lied 947. 

• Zegen, met gezongen: 

 
 

• Postludium. 
 
Na afloop van deze dienst bent u van harte welkom in het koor voor koffie 
of thee. 
 
Vanmiddag (16:00) geeft Brassband Excelsior haar jaarlijkse kerstconcert 
in onze kerk. De toegang is gratis. 
 
Vanavond (20:00) Lessons & Carols met Musica Cordis. 
Na twee jaar viert Kamerkoor Musica Cordis weer de traditionele Lessons 
& Carols! In Bijbellezingen, gedichten en bijpassende liederen (carols) 
klinkt het kerstverhaal, dat op deze manier in zijn meest pure vorm beleefd 
kan worden. 
Ook is er ruimte voor samenzang, o.a. in de processie-liederen, wanneer 
het koor met kaarsen de kerk binnenkomt en aan het eind weer verlaat. 
Het koor staat onder leiding van Marcel van Westen. 
Medewerking wordt verleend door organist Rien Balkenende. 
De toegang is gratis; aan het eind is uw gift ter bestrijding van de onkosten 
van harte welkom. 
 
Komende zaterdagavond (22:00), 24 december, is onze voorganger ds. 
Janneke Herweijer. Brassband Excelsior verleent muzikale medewerking. 
Kerstmorgen (10:00) hoopt onze predikante wederom voor te gaan. 
In deze dienst zijn onze cantorij, Cynthia van den Heuvel (klarinet) en Gijs 
Westerlaken (euphonium) muzikaal actief. 


