Hart en Ziel

Er kan weer van alles en er mag weer van alles. Na een start, die aanvankelijk
moeizaam was, komen de activiteiten van Hart & Ziel nu goed op gang. Afgelopen
maanden is de kookworkshop “koken in Kloetinge” gestart en deze avonden zijn
niet alleen een culinair succes, maar geven mensen ook de gelegenheid om elkaar
te ontmoeten. De deelnemers zijn enthousiast. Op 3 april was er de tweede Taizeviering in de Geerteskerk, rond het thema “hoop”. Juist in deze tijd van
toenemende onzekerheid en chaos is het belangrijk om de hoop levend te
houden. Ook vond er in maart een ligconcert plaats in de Geerteskerk. In het
donker kwamen verschillende luisteraars naar de kerk, met matras (of slaapzak)
onder de arm om zich te laten meeslepen door de klanken van de meditatieve
muziek van Piter Goodijk en Joram Feitsma. De muziek was rustgevend, en bracht
een zekere verstilling.
Voor de komende maanden staan er verschillende activiteiten op het programma:
een concert van Musica Cordis, een themamiddag over de dood onder leiding van
Jacomien Marinussen. “Dit hoeft niet zwaar te zijn”, aldus Jacomien.
En ook de avonden “koken in Kloetinge” gaan door, in juni is er weer een
meditatieve wandeling. Voor de zomermaanden augustus en september is er een
fototentoonstelling gepland rond het thema "verbinding". Ook een thema- avond
rond dit thema zal niet ontbreken. Een tuinproject is in voorbereiding en in het
najaar hoopt Rens Stobbelaar de avonden “Op reis met Rens Stobbelaar” weer op
te pakken.
Kortom, de komende maanden hopen we voldoende te bieden voor ieder die op
zoek is naar zin, wil vieren of iets wil doen.

Nieuwsbrief/liturgie zondag 1 mei 2022
voorganger: ds. J. Oosterhoff uit Metslawier
ouderling van dienst: Lies Walhout
lector: Edwin Pieterse
organist: Mariëtte Everse
koster: Ab Lokerse
beamer: Joan van der Velden
Zondag Misericordia Domini, Van de barmhartigheid
des Heren (Psalm 33: 5b)

HARTELIJK WELKOM IN DEZE DIENST
• Preludium
• Welkom.
• (We gaan staan)
• Zingen: Psalm 33: 2 en 8 Zing al wie leeft van Gods genade
• 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)

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

• Gebed om ontferming, besloten met lied 299c Heer ontferm u
• Glorialied: Lied 619: 1, 4, 5 en 6 Lof zij God in de hoogste troon
DIENST VAN HET WOORD.
• Gebed.
• Moment voor de kinderen
• Lezing: Jeremia 32: 6-15
• Zingen: Lied 176: 1, 4 en 5 Om Sion’s wil zwijg ik niet stil

•
•
•
•
•

Lezing: Lucas 24: 35-48 (lector)
Zingen: Lied 643: 1, 2, 3, 5 en 7 Zing nu de Heer! Hij zag ons aan
Preek.
Orgelspel
Zingen: Lied 650 De aarde is vervuld

DIENST VAN GAVEN EN GEBEDEN.
• Dankgebed, voorbeden, Stil Gebed en Onze Vader.
(We gaan staan)

• Slotlied: Lied 642: 1, 2, 3, 7 en 8 Ik zeg het allen dat Hij leeft
• Zegen.

We zorgen er samen voor dat nog meer kinderen uit gezinnen met weinig
geld beter ondersteund worden.
Komende zondag, 8 mei, is onze voorganger ds. G.J. Smit uit Middelburg
Agenda
Maandag 2 mei a.s. is er weer een inloopmorgen. Om 10.00 uur in het
Geerteshuis. Spreker is Rein Brand. Onderwerp: struikelstenen.
Iedereen is van harte welkom.
Afwezig.
Tot en met zondag 8 mei ben ik afwezig vanwege vakantie. In dringende situaties,
waarin u een predikant nodig heeft, kunt t/m 4 mei contact opnemen met de
voorzitter van de kerkenraad dhr. Willem Jan Duininck (06-40681327). En vanaf 5
mei met de scriba dhr. Piet Nieuwenhuize (0113-572457).
Met hartelijke groet,
Janneke Herweijer

•
• Zingen: Lied 708: 6 Mijn schild en de betrouwen
• Postludium

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: Leergeld Nederland. Leergeld is onderdeel

van Sam& (Samen voor alle kinderen). Sam& is het samenwerkingsverband
tussen Jeugdfonds Sport & Cultuur, Nationaal Fonds Kinderhulp, Stichting
Jarige Job en Leergeld Nederland. Alle kinderen moeten mee kunnen doen.

Koninklijke onderscheiding.
Dinsdag 26 april ontving ons gemeentelid Jannie de Witte-Simonse uit handen
van de burgemeester van Goes een lintje als lid in de Orde van Oranje Nassau
voor haar vele vrijwilligerswerk o.a. voor onze kerk. Wij feliciteren haar en haar
man en kinderen van harte met deze prachtige onderscheiding.

