
 Doopdienst 3 april 
Op zondag 3 april 10:00 is 
er een feestelijke 
Doopdienst Geerteskerk 
Kloetinge 

3 dopelingen Siem, James en 
Nora hopen dat je deze 
heugelijke dag  in de kerk komt 
vieren. 

Belijdenis  

In deze dienst van 3 april zal er niet alleen gedoopt worden maar ook zal 
John, de vader van Nora op deze dag belijdenis doen. Natuurlijk is er tijdens 
de dienst ook de nevendienst aanwezig met aandacht voor het dopen en het 
mooie paasproject waar elke week aan gewerkt wordt. Het belooft weer een 
bijzondere mooie dienst te worden en we hopen jullie allemaal te zien. 

10 april Palmpasen 

Kom jij ook weer een 
mooie palmpaasstok 
maken? Het 
paasverhaal “verteld 
door lekkers” .We 
starten gelijk in het 
Geerteshuis om 10:00 
en komen later weer  
terug in de kerk. 

Graag willen we weten of je komt en je mag natuurlijk vriendjes of 
vriendinnen meenemen.  

Geef je op jeugd@pknkloetinge.nl 
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Traditioneel Paasontbijt! 
17 april om 8:30 Geerteshuis
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APRIL DE MAAND WAAR ALLES SAMEN KOMT! 
Wat een geweldige maand! Waar het de aflopen jaren vooral beperkt 
bleef tot contact achter deuren en ramen is april toch wel de maand 
van veel ontmoeten. In de mooie zondagse kerkdiensten alsook in de 
evenementen in en rondom de kerk.  

De kerk is  gepoetst, het koperwerk straalt je weer tegemoet en nu 
mogen we elkaar gaan zien. Dus kom naar de diensten , 
palmpaasstokken  maken en natuurlijk het Paasontbijt. Vergeet ook 
niet Koningsdag (meer info volgt nog) en alle andere goede 
initiatieven. 

Wij hebben er heel veel zin in, JIJ OOK ? 

Wat zijn we blij dat het traditionele paasontbijt weer kan. De jeugd en jong 
volwassenen ,onder de altijd weer bezielende begeleiding van Frans Buijsrogge, gaan 
voor jullie  aan de slag om een heerlijk ontbijt te maken. Dat is toch de beste manier 

om de paaszondag te starten. Om voor iedereen voldoende te hebben graag 
aanmelden met hoeveel u komt. Er zullen lijsten in de kerk hangen, opgeven kan ook 

via mail adres jeugd@pknkloetinge.nl 
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